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КИЗДІЙ I. ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

ЛмОммя 1. ЛнПТО гії ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж 
1.1. ЙСгОмзСбжР зСгПзУ КзТОїкж ТПвФиює бігкСУжкж, сС бжкжзОюмь Ф УнПТі УлТОбияккя 

лСгОмзіб і еаСТіб, еСзТПйО бжекОпОє бжпПТлкжР лПТПиіз лСгОмзіб мО еаСТіб, сС 
УлТОбияюмьУя б КзТОїкі, мО лСТягСз їХ ОгйікіУмТФбОккя, лиОмкжзіб лСгОмзіб мО еаСТіб, їХ 
лТОбО мО СаСб'яезж, зСйлПмПкоію зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, лСбкСбОдПккя і СаСб'яезж їХ 
лСУОгСбжХ СУіа ліг пОУ ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб мО еаСТіб, О мОзСд біглСбігОиькіУмь еО 
лСТФрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО. 

Мжй КСгПзУСй бжекОпОюмьУя нФкзоії мО лТОбСбі СУкСбж гіяиькСУмі зСкмТСиююпжХ 
СТвОкіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, мО оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

1.2. ЙТОбжиО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, зТій лТОбжи СлСгОмзФбОккя мСбОТіб йжмСй, язі 
бУмОкСбиююмьУя Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж мО ікржйж еОзСкОйж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

1.3. МПР КСгПзУ кП ТПвФиює лжмОккя лСвОрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС УмявкПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ е СУіа, кО язжХ лСржТююмьУя УФгСбі лТСоПгФТж, бжекОпПкі КСгПзУСй 
КзТОїкж е лТСоПгФТ аОкзТФмУмбО, е аОкзіб, кО язі лСржТююмьУя кСТйж ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
УжУмПйФ вОТОкмФбОккя бзиОгіб ніежпкжХ СУіа", лТСбПгПккя зСйлиПзУкжХ лПТПбіТСз е йПмСю 
бжябиПккя нікОкУСбжХ ТОХФкзіб мО лСвОрПккя еСаСб'яеОкь еі УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ кО 
еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя (зТій СУСаижбСУмПР нФкзоіСкФбОккя 
єгжкСвС ТОХФкзФ, лСгОккя ебімкСУмі сСгС УФйж кОТОХСбОкСвС єгжкСвС бкПУзФ), еаСТіб кО 
СаСб'яезСбП гПТдОбкП лПкУіРкП УмТОХФбОккя е СзТПйжХ бжгіб вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР. 

1.4. ВУмОкСбиПккя і УзОУФбОккя еаСТіб кО СаСб'яезСбП гПТдОбкП лПкУіРкП УмТОХФбОккя е 
СзТПйжХ бжгіб вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР, їХ ТСейіТіб мО йПХОкіейіб УлТОбияккя егіРУкююмьУя 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еаіТ кО СаСб'яезСбП гПТдОбкП лПкУіРкП УмТОХФбОккя". 

ЛмОммя 2. ВкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж 
2.1. ЗйікО лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ йСдП егіРУкюбОмжУя бжзиюпкС рияХСй бкПУПккя 

ейік гС оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 3. ЙСгОмзСбП еОзСкСгОбУмбС КзТОїкж 
3.1. ЙСгОмзСбП еОзСкСгОбУмбС КзТОїкж УзиОгОємьУя е КСкУмжмФоії КзТОїкж; оьСвС 

КСгПзУФ; ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб е лжмОкь йжмкСї УлТОбж Ф пОУмжкі 
ТПвФиюбОккя лТОбСбігкСУжк, сС бжкжзОюмь Ф еб'яезФ е СлСгОмзФбОккяй йжмСй СлПТОоіР е 
лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж (гОиі - еОзСкОйж е лжмОкь йжмкСї 
УлТОбж); пжккжХ йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю 
КОгСю КзТОїкж і язжйж ТПвФиююмьУя лжмОккя СлСгОмзФбОккя; кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб, 
лТжРкямжХ кО лігУмОбі мО кО бжзСкОккя оьСвС КСгПзУФ мО еОзСкіб е лжмОкь йжмкСї УлТОбж; 
ТірПкь ВПТХСбкСї КОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя е 
лжмОкь йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб, лТжРкямжХ еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй 
КСгПзУСй. 

3.2. ЯзсС йідкОТСгкжй гСвСбСТСй, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкО ВПТХСбкСю 
КОгСю КзТОїкж, бУмОкСбиПкС ікрі лТОбжиО, кід мі, сС лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, 
еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 4. ИУкСбкі еОУОгж лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж 
4.1. ЙСгОмзСбП еОзСкСгОбУмбС КзТОїкж ґТФкмФємьУя кО мОзжХ лТжкожлОХ: 
4.1.1. еОвОиькіУмь СлСгОмзФбОккя - зСдкО СУСаО еСаСб'яеОкО УлиОпФбОмж бУмОкСбиПкі ожй 

КСгПзУСй, еОзСкОйж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж лСгОмзж мО еаСТж, лиОмкжзСй язжХ бСкО є 
евігкС е лСиСдПккяйж оьСвС КСгПзУФ; 

http://document.vobu.ua/doc/3180
http://document.vobu.ua/doc/3221
http://document.vobu.ua/doc/3221
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400/97-%D0%B2%D1%80
http://document.vobu.ua/doc/6011
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ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 15 gazeta.vobu.ua 
 

4.1.2. ТібкіУмь ФУіХ лиОмкжзіб лПТПг еОзСкСй, кПгСлФсПккя аФгь-язжХ лТСябіб лСгОмзСбСї 
гжУзТжйікОоії - еОаПелПпПккя СгкОзСбСвС лігХСгФ гС бУіХ лиОмкжзіб лСгОмзіб кПеОиПдкС біг 
УСоіОиькСї, ТОУСбСї, кОоіСкОиькСї, ТПиівіРкСї лТжкОиПдкСУмі, нСТйж биОУкСУмі юТжгжпкСї 
СУСаж, вТСйОгякУмбО ніежпкСї СУСаж, йіУоя лСХСгдПккя зОлімОиФ; 

4.1.3. кПбігбСТСмкіУмь кОУмОккя бжекОпПкСї еОзСкСй біглСбігОиькСУмі Ф ТОеі лСТФрПккя 
лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО; 

4.1.4. лТПеФйлоія лТОбСйіТкСУмі ТірПкь лиОмкжзО лСгОмзФ б ТОеі, язсС кСТйО еОзСкФ пж 
ікрСвС кСТйОмжбкС-лТОбСбСвС ОзмО, бжгОкСвС кО лігУмОбі еОзСкФ, ОаС язсС кСТйж ТіекжХ 
еОзСкіб пж ТіекжХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб лТжлФУзОюмь кПСгкСекОпкП (йкСджккП) 
мТОзмФбОккя лТОб мО СаСб'яезіб лиОмкжзіб лСгОмзіб ОаС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, бкОУиігСз 
пСвС є йСдижбіУмь лТжРкямж ТірПккя кО зСТжУмь яз лиОмкжзО лСгОмзіб, мОз і 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ; 

4.1.5. ніУзОиькО гСУмОмкіУмь - бУмОкСбиПккя лСгОмзіб мО еаСТіб е ФТОХФбОккяй 
кПСаХігкСУмі гСУявкПккя еаОиОкУСбОкСУмі бжмТОм аюгдПмФ е РСвС кОгХСгдПккяйж; 

4.1.6. УСоіОиькО УлТОбПгижбіУмь - ФУмОкСбиПккя лСгОмзіб мО еаСТіб біглСбігкС гС 
лиОмСУлТСйСдкСУмі лиОмкжзіб лСгОмзіб; 

4.1.7. ПзСкСйіпкіУмь СлСгОмзФбОккя - ФУмОкСбиПккя лСгОмзіб мО еаСТіб, СаУяв кОгХСгдПкь 
біг УлиОмж язжХ гС аюгдПмФ екОпкС лПТПбжсФє бжмТОмж кО їХ ОгйікіУмТФбОккя; 

4.1.8. кПРмТОиькіУмь СлСгОмзФбОккя - ФУмОкСбиПккя лСгОмзіб мО еаСТіб Ф УлСУіа, язжР кП 
ближбОє кО еаіиьрПккя ОаС ейПкрПккя зСкзФТПкмСегОмкСУмі лиОмкжзО лСгОмзіб; 

4.1.9. УмОаіиькіУмь - ейікж гС аФгь-язжХ ПиПйПкміб лСгОмзіб мО еаСТіб кП йСдФмь 
бкСУжмжУя ліекір яз еО ріУмь йіУяоіб гС лСпОмзФ кСбСвС аюгдПмкСвС лПТіСгФ, б язСйФ 
аФгФмь гіямж кСбі лТОбжиО мО УмОбзж. ЙСгОмзж мО еаСТж, їХ УмОбзж, О мОзСд лСгОмзСбі ліиьвж 
кП йСдФмь ейікюбОмжУя лТСмявСй аюгдПмкСвС ТСзФ; 

4.1.10. ТібкСйіТкіУмь мО еТФпкіУмь УлиОмж - ФУмОкСбиПккя УмТСзіб УлиОмж лСгОмзіб мО 
еаСТіб, бжХСгяпж іе кПСаХігкСУмі еОаПелПпПккя УбСєпОУкСвС кОгХСгдПккя зСрміб гС 
аюгдПміб гия егіРУкПккя бжмТОм аюгдПмФ мО еТФпкСУмі їХ УлиОмж лиОмкжзОйж; 

4.1.11. єгжкжР лігХіг гС бУмОкСбиПккя лСгОмзіб мО еаСТіб - бжекОпПккя кО еОзСкСгОбпСйФ 
Тібкі ФУіХ СаСб'яезСбжХ ПиПйПкміб лСгОмзФ. 

4.2. ЗОвОиькСгПТдОбкі, йіУоПбі лСгОмзж мО еаСТж, УлТОбияккя язжХ кП лПТПгаОпПкС ожй 
КСгПзУСй, УлиОмі кП лігиявОюмь. 

4.3. ЙСгОмзСбі лПТіСгж мО УмТСзж УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб ФУмОкСбиююмьУя, бжХСгяпж е 
кПСаХігкСУмі еОаПелПпПккя УбСєпОУкСвС кОгХСгдПккя зСрміб гС аюгдПміб, е ФТОХФбОккяй 
еТФпкСУмі бжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ мО ейПкрПккя бжмТОм кО 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб мО еаСТіб. 

4.4. КУмОкСбиПккя і УзОУФбОккя лСгОмзіб мО еаСТіб, О мОзСд ліиьв їХ лиОмкжзОй 
егіРУкююмьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, О мОзСд ВПТХСбкСю 
КОгСю АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, УіиьУьзжйж, УПижскжйж, йіУьзжйж ТОгОйж Ф йПдОХ їХ 
лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ КСкУмжмФоією КзТОїкж мО еОзСкОйж КзТОїкж. 

4.5. ЙТж бУмОкСбиПккі ОаС ТСержТПккі іУкФюпжХ лСгОмзСбжХ ліиьв мОзі ліиьвж 
еОУмСУСбФюмьУя е кОУмФлкСвС аюгдПмкСвС ТСзФ. 

ЛмОммя 5. ЛліббігкСрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО е ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж 
5.1. ЙСкяммя, лТОбжиО мО лСиСдПккя, ФУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй мО еОзСкОйж е лжмОкь 

йжмкСї УлТОбж, еОУмСУСбФюмьУя бжзиюпкС гия ТПвФиюбОккя бігкСУжк, лПТПгаОпПкжХ 
УмОммПю 1 оьСвС КСгПзУФ. 

5.2. К ТОеі язсС лСкяммя, мПТйікж, лТОбжиО мО лСиСдПккя ікржХ Озміб УФлПТПпОмь 
лСкяммяй, мПТйікОй, лТОбжиОй мО лСиСдПккяй оьСвС КСгПзУФ, гия ТПвФиюбОккя бігкСУжк 
СлСгОмзФбОккя еОУмСУСбФюмьУя лСкяммя, мПТйікж, лТОбжиО мО лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ. 

5.3. Ікрі мПТйікж, сС еОУмСУСбФюмьУя Ф оьСйФ КСгПзУі і кП бжекОпОюмьУя кжй, 
бжзСТжУмСбФюмьУя Ф екОпПккі, бУмОкСбиПкСйФ ікржйж еОзСкОйж. 

http://document.vobu.ua/doc/6011
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ЛмОммя 6. ЙСкяммя лСгОмзФ мО еаСТФ 
6.1. ЙСгОмзСй є СаСб'яезСбжР, аПеФйСбкжР лиОмід гС біглСбігкСвС аюгдПмФ ОаС кО 

єгжкжР ТОХФкСз, сС УлТОбияємьУя е лиОмкжзіб лСгОмзФ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 
6.2. ЗаСТСй (лиОмСю, бкПУзСй) є СаСб'яезСбжР лиОмід гС біглСбігкСвС аюгдПмФ ОаС кО 

єгжкжР ТОХФкСз, сС УлТОбияємьУя е лиОмкжзіб еаСТіб, е ФйСбСю СмТжйОккя кжйж 
УлПоіОиькСї бжвСгж, Ф мСйФ пжУиі бкОУиігСз бпжкПккя кО зСТжУмь мОзжХ СУіа гПТдОбкжйж 
СТвОкОйж, СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ікржйж ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж мО 
СУСаОйж юТжгжпкС екОпжйжХ гіР. 

6.3. ЛФзФлкіУмь еОвОиькСгПТдОбкжХ мО йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб, сС УлТОбияюмьУя б 
ФУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй лСТягзФ, УмОкСбжмь лСгОмзСбФ УжУмПйФ КзТОїкж. 

ЛмОммя 7. ЗОвОиькі еОУОгж бУмОкСбиПккя лСгОмзіб і еаСТіб 
7.1. Йіг пОУ бУмОкСбиПккя лСгОмзФ СаСб'яезСбС бжекОпОюмьУя мОзі ПиПйПкмж: 
7.1.1. лиОмкжзж лСгОмзФ; 
7.1.2. Са'єзм СлСгОмзФбОккя; 
7.1.3. аОеО СлСгОмзФбОккя; 
7.1.4. УмОбзО лСгОмзФ; 
7.1.5. лСТягСз СапжУиПккя лСгОмзФ; 
7.1.6. лСгОмзСбжР лПТіСг; 
7.1.7. УмТСз мО лСТягСз УлиОмж лСгОмзФ; 
7.1.8. УмТСз мО лСТягСз лСгОккя ебімкСУмі лТС СапжУиПккя і УлиОмФ лСгОмзФ. 
7.2. Йіг пОУ бУмОкСбиПккя лСгОмзФ йСдФмь лПТПгаОпОмжУя лСгОмзСбі ліиьвж мО лСТягСз їХ 

еОУмСУФбОккя. 
7.3. БФгь-язі лжмОккя сСгС СлСгОмзФбОккя ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй і кП йСдФмь 

бУмОкСбиюбОмжУя ОаС ейікюбОмжУя ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, зТій еОзСкіб, сС йіУмямь 
бжзиюпкС лСиСдПккя сСгС бкПУПккя ейік гС оьСвС КСгПзУФ мО/ОаС лСиСдПккя, язі 
бУмОкСбиююмь біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя кСТй лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО. 

7.4. ДиПйПкмж лСгОмзФ, бжекОпПкі б лФкзмі 7.1 оієї УмОммі, лігУмОбж гия кОгОккя 
лСгОмзСбжХ ліиьв мО лСТягСз їХ еОУмСУФбОккя бжекОпОюмьУя бжзиюпкС ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 8. Вжгж лСгОмзіб мО еаСТіб 
8.1. В КзТОїкі бУмОкСбиююмьУя еОвОиькСгПТдОбкі мО йіУоПбі лСгОмзж мО еаСТж. 
8.2. ДС еОвОиькСгПТдОбкжХ кОиПдОмь лСгОмзж мО еаСТж, сС бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй і 

є СаСб'яезСбжйж гС УлиОмж кО ФУіР мПТжмСТії КзТОїкж, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 

8.3. ДС йіУоПбжХ кОиПдОмь лСгОмзж мО еаСТж, сС бУмОкСбиПкі біглСбігкС гС лПТПиізФ і б 
йПдОХ вТОкжпкжХ ТСейіТіб УмОбСз, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ТірПккяйж УіиьУьзжХ, 
УПижскжХ, йіУьзжХ ТОг Ф йПдОХ їХ лСбкСбОдПкь і є СаСб'яезСбжйж гС УлиОмж кО мПТжмСТії 
біглСбігкжХ мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг. 

ЛмОммя 9. ЗОвОиькСгПТдОбкі лСгОмзж мО еаСТж 
9.1. ДС еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб кОиПдОмь: 
9.1.1. лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб; 
9.1.2. лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа; 
9.1.3. лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь; 
9.1.4. ОзожекжР лСгОмСз; 
9.1.5. ПзСиСвіпкжР лСгОмСз; 
9.1.6. ТПкмкО лиОмО; 
9.1.7. йжмС. 
9.2. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі е ФУмОкСбиПккяй мО УлТОбияккяй йжмО, ТПвФиююмьУя йжмкжй 

еОзСкСгОбУмбСй, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. 
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9.3. ЗОТОХФбОккя еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб гС гПТдОбкСвС і йіУоПбжХ 
аюгдПміб егіРУкюємьУя біглСбігкС гС БюгдПмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

9.4. КУмОкСбиПккя еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб, кП лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, еОаСТСкяємьУя. 

ЛмОммя 10. ЖіУоПбі лСгОмзж 
10.1. ДС йіУоПбжХ лСгОмзіб кОиПдОмь: 
10.1.1. лСгОмСз кО йОРкС; 
10.1.2. єгжкжР лСгОмСз. 
10.2. ДС йіУоПбжХ еаСТіб кОиПдОмь: 
10.2.1. еаіТ еО йіУоя гия лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб; 
10.2.2. мФТжУмжпкжР еаіТ. 
10.21. ЖіУоПбі ТОгж СаСб'яезСбС ФУмОкСбиююмь єгжкжР лСгОмСз мО лСгОмСз кО йОРкС (б 

пОУмжкі мТОкУлСТмкСвС лСгОмзФ мО лиОмж еО еПйию, зТій еПйПиькСвС лСгОмзФ еО иіУСбі 
еПйиі). 

10.3. ЖіУоПбі ТОгж б йПдОХ лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, бжТірФюмь лжмОккя 
біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ сСгС бУмОкСбиПккя лСгОмзФ кО йОРкС (б пОУмжкі 
лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж) мО бУмОкСбиПккя еаСТФ еО 
йіУоя гия лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, мФТжУмжпкСвС еаСТФ мО еПйПиькСвС лСгОмзФ еО 
иіУСбі еПйиі. 

10.4. КУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб, кП лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, 
еОаСТСкяємьУя. 

10.5. ЗОТОХФбОккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб гС біглСбігкжХ йіУоПбжХ аюгдПміб 
егіРУкюємьУя біглСбігкС гС БюгдПмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ЛмОммя 11. ЛлПоіОиькі лСгОмзСбі ТПджйж 
11.1. ЛлПоіОиькі лСгОмзСбі ТПджйж бУмОкСбиююмьУя мО еОУмСУСбФюмьУя Ф бжлОгзОХ і 

лСТягзФ, бжекОпПкжХ бжзиюпкС ожй КСгПзУСй. 
11.2. ЛлПоіОиькжР лСгОмзСбжР ТПджй - УжУмПйО еОХСгіб, сС бжекОпОє СУСаижбжР лСТягСз 

СлСгОмзФбОккя СзТПйжХ зОмПвСТіР вСУлСгОТююпжХ УФа'єзміб. 
11.3. ЛлПоіОиькжР лСгОмзСбжР ТПджй йСдП лПТПгаОпОмж СУСаижбжР лСТягСз бжекОпПккя 

ПиПйПкміб лСгОмзФ мО еаСТФ, ебіиькПккя біг УлиОмж СзТПйжХ лСгОмзіб мО еаСТіб. 
11.4. ЗП бжекОюмьУя УлПоіОиькжйж ТПджйОйж лСгОмзСбі ТПджйж, кП бжекОпПкі мОзжйж 

ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 12. ЙСбкСбОдПккя ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, ВПТХСбкСї КОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж 
КТжй, УіиьУьзжХ, УПижскжХ, йіУьзжХ ТОг сСгС лСгОмзіб мО еаСТіб 

12.1. ВПТХСбкО КОгО КзТОїкж бУмОкСбиює кО мПТжмСТії КзТОїкж еОвОиькСгПТдОбкі лСгОмзж 
мО еаСТж і бжекОпОє: 

12.1.1. лПТПиіз еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб; 
12.1.2. лПТПиіз йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб, ФУмОкСбиПккя язжХ кОиПджмь гС зСйлПмПкоії 

УіиьУьзжХ, УПижскжХ, йіУьзжХ ТОг; 
12.1.3. лСиСдПккя, бжекОпПкі б лФкзмОХ 7.1, 7.2 УмОммі 7 оьСвС КСгПзУФ сСгС 

еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб; 
12.1.4. лСиСдПккя, бжекОпПкі б лФкзмОХ 7.1, 7.2 УмОммі 7 оьСвС КСгПзУФ сСгС йіУоПбжХ 

лСгОмзіб мО еаСТіб. 
12.2. ДС лСбкСбОдПкь ВПТХСбкСї КОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй кОиПдОмь: 
12.2.1. ФУмОкСбиПккя кО мПТжмСТії АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ТПкмкСї лиОмж еО 

зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк (зТій ТПкмкСї лиОмж еО 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк еОвОиькСгПТдОбкСвС 
екОпПккя), ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй 
зСТжУкжХ зСлОижк, Ф йПдОХ їХ вТОкжпкжХ УмОбСз, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй; 
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12.2.2. ейікО ТСейіТФ УмОбСз ТПкмкСї лиОмж, лПТПгаОпПкСї ліглФкзмСй 12.2.1 оьСвС лФкзмФ, 
Ф йПдОХ її вТОкжпкжХ УмОбСз, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй 
КСгПзУСй; 

12.2.3. бжекОпПккя ТСейіТФ і кОгОккя гСгОмзСбжХ лСгОмзСбжХ ліиьв Ф йПдОХ УФй, сС 
кОгХСгямь гС аюгдПмФ АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй біглСбігкС гС УмОммі 69 БюгдПмкСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж. 

12.3. ЛіиьУьзі, УПижскі, йіУьзі ТОгж б йПдОХ УбСїХ лСбкСбОдПкь лТжРйОюмь ТірПккя лТС 
бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб мО лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб 
і еаСТіб гС 15 ижлкя ТСзФ, сС лПТПгФє аюгдПмкСйФ лПТіСгФ, б язСйФ лиОкФємьУя 
еОУмСУСбФбОккя бУмОкСбиюбОкжХ йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб, мО лТС бкПУПккя ейік гС 
мОзжХ ТірПкь. 

ЗО лПТіСг гії бСєккСвС пж кОгебжпОРкСвС УмОкФ б КзТОїкі кО мПТжмСТіяХ, гП мжйпОУСбС кП 
егіРУкююмь УбСї лСбкСбОдПккя біглСбігкі УіиьУьзі, УПижскі, йіУьзі ТОгж, ТірПккя лТС 
бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб мО/ОаС кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж 
йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб йОюмь лТОбС лТжРйОмж біглСбігкі біРУьзСбі ОгйікіУмТОоії 
мО біРУьзСбС-ожбіиькі ОгйікіУмТОоії Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй гия УіиьУьзжХ, 
УПижскжХ, йіУьзжХ ТОг. 

12.3.1. ВУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
ожй КСгПзУСй. 

12.3.2. ЙТж лТжРкяммі ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб 
СаСб'яезСбС бжекОпОюмьУя Са'єзм СлСгОмзФбОккя, лиОмкжз лСгОмзіб і еаСТіб, ТСейіТ УмОбзж, 
лСгОмзСбжР лПТіСг мО ікрі СаСб'яезСбі ПиПйПкмж, бжекОпПккі УмОммПю 7 оьСвС КСгПзУФ е 
гСмТжйОккяй зТжмПТіїб, бУмОкСбиПкжХ ТСегіиСй XII оьСвС КСгПзУФ гия біглСбігкСвС 
йіУоПбСвС лСгОмзФ пж еаСТФ. 

12.3.3. ЛіиьУьзі, УПижскі, йіУьзі ТОгж кОгУжиОюмь Ф гПУямжгПккжР УмТСз е гкя лТжРкяммя 
ТірПкь, ОиП кП ліекірП 25 ижлкя ТСзФ, сС лПТПгФє аюгдПмкСйФ лПТіСгФ, б язСйФ лиОкФємьУя 
еОУмСУСбФбОккя бУмОкСбиПкжХ йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб мО лСгОмзСбжХ ліиьв еі 
УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб, гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язСйФ лПТПаФбОюмь кО 
СаиізФ лиОмкжзж біглСбігкжХ йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб, б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі 
ікнСТйОоію сСгС УмОбСз мО лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб Ф 
лСТягзФ мО еО нСТйСю, еОмбПТгдПкжйж КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, мО зСлії лТжРкямжХ 
ТірПкь лТС бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб мО лТС бкПУПккя ейік гС мОзжХ 
ТірПкь. 

ЯзсС б ТірПккі СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя лТС бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб 
мО/ОаС еаСТіб, О мОзСд лСгОмзСбжХ ліиьв е їХ УлиОмж кП бжекОпПкС мПТйік РСвС гії, мОзП 
ТірПккя є пжккжй гС лТжРкяммя кСбСвС ТірПккя. 

КСкмТСиююпі СТвОкж кП ліекірП 25 УПТлкя лСмСпкСвС ТСзФ УзиОгОюмь ебПгПкФ 
ікнСТйОоію лТС ТСейіТ мО гОмФ бУмОкСбиПккя УмОбСз йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб кО 
біглСбігкжХ мПТжмСТіяХ, О мОзСд лТС бУмОкСбиПкі кО біглСбігкжХ мПТжмСТіяХ лСгОмзСбі 
ліиьвж мО лСгОюмь її б ПиПзмТСккіР нСТйі оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

КСкмТСиююпі СТвОкж біглСбігкС гС БюгдПмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж лСгОюмь СТвОкОй 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя Ф ТСеТіеі гдПТПи гСХСгіб ебімкіУмь: 

 лТС УФйж кОТОХСбОкжХ мО УлиОпПкжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб, УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ 
мО кОгйіТкС УлиОпПкжХ гС йіУоПбжХ аюгдПміб лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб кО біглСбігкжХ 
мПТжмСТіяХ - сСйіУяпкС, кП ліекірП 10 пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє еО ебімкжй; 

 лТС УФйж УлжУОкСвС аПекОгіРкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ; УФйж ТСеУмТСпПкжХ і 
бігУмТСпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі 
лСбжккі аФмж УлиОпПкі гС йіУоПбжХ аюгдПміб кО біглСбігкжХ мПТжмСТіяХ; УФйж 
кОгОкжХ лСгОмзСбжХ ліиьв, бзиюпОюпж бмТОмж гСХСгіб аюгдПмФ біг їХ кОгОккя, - 
сСзбОТмОиФ, кП ліекірП 25 гкіб ліУия еОзікпПккя ебімкСвС збОТмОиФ. 
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ЗбімкіУмь Ф ТСеТіеі лиОмкжзіб лСгОмзіб кОгОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО еОлжмСй 
СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя лТСмявСй 20 гкіб е йСйПкмФ СмТжйОккя кжй еОлжмФ. 

ЙСТягСз кОгОккя ебімкСУмі Ф ТСеТіеі лиОмкжзіб лСгОмзіб СТвОкОй йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кП 
ліекірП 25 бПТПУкя лСмСпкСвС ТСзФ СлТжиюгкює кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі ебПгПкФ 
ікнСТйОоію лТС ТСейіТ мО гОмФ бУмОкСбиПккя кО біглСбігкжХ мПТжмСТіяХ УмОбСз йіУоПбжХ 
лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб, О мОзСд лТС бУмОкСбиПкі кО біглСбігкжХ мПТжмСТіяХ лСгОмзСбі 
ліиьвж. 

ИТвОк йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя Ф гПУямжгПккжР УмТСз е гкя еОмбПТгдПккя мПХкіпкСї 
гСзФйПкмОоії е кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еПйПиь кОлТОбияє б ПиПзмТСккіР нСТйі гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі еПйПиькжХ бігкСУжк, ікнСТйОоію лТС кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ еПйПиь Ф 
лСТягзФ мО еО нСТйСю, еОмбПТгдПкжйж КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЙСТягСз СайікФ ікнСТйОоією йід СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя мО оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі еПйПиькжХ бігкСУжк, 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі еПйПиькжХ 
бігкСУжк, кП ліекірП 15 ижлкя лСмСпкСвС ТСзФ СлТжиюгкює кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі 
ебПгПкФ ікнСТйОоію лТС лТСбПгПкФ кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ еПйПиь. 

12.3.4. КірПккя лТС бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб СніоіРкС 
СлТжиюгкюємьУя біглСбігкжй СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя гС 25 ижлкя ТСзФ, сС 
лПТПгФє аюгдПмкСйФ лПТіСгФ, б язСйФ лиОкФємьУя еОУмСУСбФбОккя бУмОкСбиюбОкжХ 
йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб ОаС ейік (лиОкСбжР лПТіСг). В ікрСйФ ТОеі кСТйж 
біглСбігкжХ ТірПкь еОУмСУСбФюмьУя кП ТОкірП лСпОмзФ аюгдПмкСвС лПТіСгФ, сС кОУмОє еО 
лиОкСбжй лПТіСгСй. 

12.3.5. К ТОеі язсС гС 15 ижлкя ТСзФ, сС лПТПгФє аюгдПмкСйФ лПТіСгФ, б язСйФ 
лиОкФємьУя еОУмСУФбОккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб, УіиьУьзО, УПижскО, йіУьзО ТОгО 
кП лТжРкяиО ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя біглСбігкжХ йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб, сС є 
СаСб'яезСбжйж евігкС е кСТйОйж оьСвС КСгПзУФ, мОзі лСгОмзж мО/ОаС еаСТж УлТОбияюмьУя 
бжХСгяпж е кСТй оьСвС КСгПзУФ іе еОУмСУФбОккяй УмОбСз, язі гіяиж гС 31 вТФгкя ТСзФ, сС 
лПТПгФє аюгдПмкСйФ лПТіСгФ, б язСйФ лиОкФємьУя еОУмСУФбОккя мОзжХ йіУоПбжХ лСгОмзіб 
мО/ОаС еаСТіб. 

12.3.6. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, еОмбПТгдФє нСТйж лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР (ТСеТОХФкзіб) е 
йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб евігкС е лСТягзСй, бУмОкСбиПкжй ожй КСгПзУСй, О Ф ТОеі 
лСмТПаж кОгОє йПмСгжпкі ТПзСйПкгОоії сСгС їХ еОлСбкПккя. 

12.3.7. ЗП гСебСияємьУя УіиьУьзжй, УПижскжй, йіУьзжй ТОгОй бУмОкСбиюбОмж 
ікгжбігФОиькі ліиьвСбі УмОбзж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб гия СзТПйжХ юТжгжпкжХ СУіа мО 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб і ніежпкжХ СУіа ОаС ебіиькямж їХ біг УлиОмж мОзжХ лСгОмзіб мО 
еаСТіб. 

Дія ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТюємьУя кО лТжРкяммя УіиьУьзжйж, 
УПижскжйж, йіУьзжйж ТОгОйж, біРУьзСбжйж ОгйікіУмТОоіяйж мО біРУьзСбС-ожбіиькжйж 
ОгйікіУмТОоіяйж ТірПкь лТС бУмОкСбиПккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб 
мО/ОаС еаСТіб кО лігУмОбі еОяб лиОмкжзіб лСгОмзіб лТС бжекОккя еПйПиькжХ гіиякСз 
кПлТжгОмкжйж гия бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ е лСмПкоіРкСю еОвТСеСю їХ еОаТФгкПккя 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж (е СаСб'яезСбжй еОекОпПккяй зОгОУмТСбжХ кСйПТіб 
мОзжХ еПйПиькжХ гіиякСз), О мОзСд лТС бкПУПккя ейік гС мОзжХ ТірПкь. 

КірПккя лТС бУмОкСбиПккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб 
кО лігУмОбі еОяб лиОмкжзіб лСгОмзіб лТС бжекОккя еПйПиькжХ гіиякСз кПлТжгОмкжйж гия 
бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ е лСмПкоіРкСю еОвТСеСю їХ еОаТФгкПккя бжаФХСкПаПелПпкжйж 
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лТПгйПмОйж лСбжккі лТжРйОмжУя кО зСдкжР зОиПкгОТкжР Тіз СзТПйС, еО ФйСбж кОябкСУмі 
біглСбігкжХ еОяб лиОмкжзіб лСгОмзіб, мО кО лПТіСг кП аіиьрП кід гС зікоя лСмСпкСвС 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ. 

12.3.8. ЗО лПТіСг гії бСєккСвС пж кОгебжпОРкСвС УмОкФ УіиьУьзі, УПижскі, йіУьзі ТОгж 
йОюмь лТОбС лТжРйОмж ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб мО 
лСгОмзСбжХ ліиьв іе УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб аПе еОУмСУФбОккя лТСоПгФТ, 
лПТПгаОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОУОгж гПТдОбкСї ТПвФиямСТкСї лСиімжзж Ф УнПТі 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі". К ТОеі ббПгПккя бСєккСвС пж кОгебжпОРкСвС УмОкФ б СзТПйжХ 
йіУоПбСУмяХ КзТОїкж лСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ лСржТюємьУя бжзиюпкС кО 
лТПгУмОбкжоьзі СТвОкж мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг біглСбігкжХ ОгйікіУмТОмжбкС-
мПТжмСТіОиькжХ Сгжкжоь, кО мПТжмСТії язжХ ббПгПкС бСєккжР пж кОгебжпОРкжР УмОк. 

12.4. ДС лСбкСбОдПкь УіиьУьзжХ, УПижскжХ, йіУьзжХ ТОг, біРУьзСбжХ ОгйікіУмТОоіР мО 
біРУьзСбС-ожбіиькжХ ОгйікіУмТОоіР сСгС лСгОмзіб мО еаСТіб кОиПдОмь: 

12.4.1. бУмОкСбиПккя УмОбСз йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб б йПдОХ УмОбСз, бжекОпПкжХ 
ожй КСгПзУСй; 

12.4.2. бжекОпПккя лПТПиізФ лСгОмзСбжХ ОвПкміб евігкС іе УмОммПю 268 оьСвС КСгПзУФ; 
12.4.3. лТжРкяммя ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб, ейікФ ТСейіТФ 

їХ УмОбСз, Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, лСТягзФ УлТОбияккя пж кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв, язП 
мявкП еО УСаСю ейікФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзіб лСгОмзіб мО язП кОажТОє пжккСУмі е 
лСпОмзФ аюгдПмкСвС лПТіСгФ;  

12.4.4. бжзиюпПкС; 
12.4.5. кОгОккя ікнСТйОоії зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькжХ 

гіиякСз сСгС бжгіиПкжХ еПйПиькжХ гіиякСз Ф кОмФТі (кО йіУоПбСУмі) биОУкжзОй еПйПиькжХ 
пОУмСз (лОїб) кО лігУмОбі ТірПкь СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя е кОгОккяй зСліР мОзжХ 
гСзФйПкміб: 

 гСзФйПкмО, сС лСУбігпФє СУСаФ мО лігмбПТгдФє вТСйОгякУмбС КзТОїкж (лОУлСТмО 
вТСйОгякжкО); 

 ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб; 
 зОгОУмТСбСвС лиОкФ еПйПиькСї гіиякзж е лТСПзмФ еПйиПФУмТСю сСгС СТвОкіеОоії 

мПТжмСТії еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб); 
 УПТмжнізОмО кО лТОбС кО еПйПиькФ пОУмзФ (лОР) (еО кОябкСУмі). 

МОзО ікнСТйОоія кОгОємьУя б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі Ф лСТягзФ мО еО нСТйСю, 
еОмбПТгдПкжйж КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

12.4.6. кОгОккя ікнСТйОоії зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькжХ 
гіиякСз сСгС ТірПкь лТС бУмОкСбиПккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб 
мО/ОаС еаСТіб, лТжРкямжХ кО лігУмОбі еОяб лиОмкжзіб лСгОмзіб лТС бжекОккя еПйПиькжХ 
гіиякСз кПлТжгОмкжйж гия бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ е лСмПкоіРкСю еОвТСеСю їХ еОаТФгкПккя 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж. МОзО ікнСТйОоія кОгОємьУя б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі Ф 
лСТягзФ мО еО нСТйСю, еОмбПТгдПкжйж КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, лТСмявСй 10 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя лТжРкяммя біглСбігкСвС ТірПккя е СаСб'яезСбжй еОекОпПккяй 
зОгОУмТСбжХ кСйПТіб еПйПиькжХ гіиякСз, сСгС язжХ лТжРкямС біглСбігкП ТірПккя. 

12.5. ИніоіРкС СлТжиюгкПкП ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб, 
О мОзСд ейікФ ТСейіТФ їХ УмОбСз, Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, лСТягзФ УлТОбияккя пж кОгОккя 
лСгОмзСбжХ ліиьв ОаС лТС бкПУПккя ейік гС мОзжХ ТірПкь є кСТйОмжбкС-лТОбСбжй ОзмСй е 
лжмОкь СлСгОмзФбОккя йіУоПбжйж лСгОмзОйж мО еаСТОйж, язжР кОажТОє пжккСУмі е 
ФТОХФбОккяй УмТСзіб, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 12.3.4 оієї УмОммі. 

ЙиОмкжзж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб лТж бжекОпПккі УбСїХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмж ебПгПкФ ікнСТйОоію, ТСейісПкФ кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. МОзі 
лиОмкжзж ебіиькяюмьУя біг біглСбігОиькСУмі Ф ТОеі, язсС Ф ебПгПкіР ікнСТйОоії, ТСейісПкіР 
кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі, бжябиПкС лСйжизФ, сС йіУмжмь ТСеаідкСУмі йід гОкжйж 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб мО гОкжйж СніоіРкС СлТжиюгкПкСвС ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя 
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йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб ОаС лТС бкПУПккя ейік гС мОзжХ ТірПкь. К мОзСйФ ТОеі гС 
мОзжХ лиОмкжзіб лСгОмзФ рмТОнкі УОкзоії мО лПкя, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй еО лСТФрПккя 
лСгОмзСбСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж, сС УлТжпжкПкі мОзСю лСйжизСю, кП еОУмСУСбФюмьУя, лігУмОб гия 
лТжмявкПккя лиОмкжзО лСгОмзіб мО/ОаС РСвС лСУОгСбжХ СУіа гС біглСбігОиькСУмі кПйОє. 

ЛмОммя 13. КУФкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя 
13.1. ДСХСгж, СмТжйОкі ТПежгПкмСй КзТОїкж (зТій ніежпкжХ СУіа) е гдПТПи еО йПдОйж 

КзТОїкж, бТОХСбФюмьУя ліг пОУ бжекОпПккя РСвС Са'єзмО мО/ОаС аОеж СлСгОмзФбОккя Ф 
лСбкСйФ СаУяеі. 

13.2. ЙТж бжекОпПккі Са'єзмО мО/ОаС аОеж СлСгОмзФбОккя бжмТОмж, егіРУкПкі ТПежгПкмСй 
КзТОїкж (зТій ніежпкжХ СУіа) Ф еб'яезФ е СмТжйОккяй гСХСгіб е гдПТПи лСХСгдПккя еО 
йПдОйж КзТОїкж, бТОХСбФюмьУя Ф лСТягзФ і ТСейіТОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

13.3. ДСХСгж, СмТжйОкі ніежпкСю СУСаСю - ТПежгПкмСй е гдПТПи лСХСгдПккя еО йПдОйж 
КзТОїкж, бзиюпОюмьУя гС УзиОгФ еОвОиькСвС ТіпкСвС СлСгОмзСбОкСвС гСХСгФ, зТій гСХСгіб, 
сС кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю б КзТОїкі біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ пж 
йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

13.4. ЛФйж лСгОмзіб мО еаСТіб, УлиОпПкі еО йПдОйж КзТОїкж, еОТОХСбФюмьУя ліг пОУ 
ТСеТОХФкзФ лСгОмзіб мО еаСТіб б КзТОїкі еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй. 

13.5. Дия СмТжйОккя лТОбО кО еОТОХФбОккя лСгОмзіб мО еаСТіб, УлиОпПкжХ еО йПдОйж 
КзТОїкж, лиОмкжз еСаСб'яеОкжР СмТжйОмж біг гПТдОбкСвС СТвОкФ зТОїкж, гП СмТжйФємьУя 
мОзжР гСХіг (лТжаФмСз), ФлСбкСбОдПкСвС УлТОбиямж мОзжР лСгОмСз, гСбігзФ лТС УФйФ 
УлиОпПкСвС лСгОмзФ мО еаСТФ, О мОзСд лТС аОеФ мО/ОаС Са'єзм СлСгОмзФбОккя. ЗОекОпПкО 
гСбігзО лігиявОє иПвОиіеОоії Ф біглСбігкіР зТОїкі, біглСбігкіР еОзСТгСккіР гжлиСйОмжпкіР 
ФУмОкСбі КзТОїкж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС пжккжйж йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 14. ВжекОпПккя лСкямь 
14.1. К оьСйФ КСгПзУі лСкяммя бджбОюмьУя б мОзСйФ екОпПккі: 
14.1.1. ОбОиь - бПзУПиькП лСТФпжмПиьУмбС, евігкС е язжй аОкз аПТП кО УПаП 

біглСбігОиькіУмь лПТПг бПзУПиПгПТдОмПиПй еО бжзСкОккя бПзУПиПгОбоПй СлиОмж 
лСгОмзСбСвС бПзУПия, язП СнСТйияємьУя рияХСй лТСУмОбияккя вОТОкміРкСвС кОлжУФ аОкзФ 
кО зСдкСйФ лТжйіТкжзФ лСгОмзСбСвС бПзУПия; 

14.1.11. ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, еаСТіб, йжмкжХ лиОмПдіб, єгжкСвС бкПУзФ кО 
еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя (гОиі - єгжкжР бкПУСз) мО ікржХ 
лиОмПдіб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж (гОиі - лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб) - оП УФзФлкіУмь ТірПкь мО лТСоПгФТ 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб і гіР їХ лСУОгСбжХ СУіа, сС бжекОпОюмь ікУмжмФоіРкФ УмТФзмФТФ 
лСгОмзСбжХ мО йжмкжХ бігкСУжк, СТвОкіеСбФюмь ігПкмжнізОоію, Саиіз лиОмкжзіб лСгОмзіб і 
лиОмкжзіб єгжкСвС бкПУзФ мО Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, еОаПелПпФюмь 
УПТбіУкП СаУиФвСбФбОккя лиОмкжзіб лСгОмзіб, СТвОкіеОоію мО зСкмТСиь еО УлиОмСю лСгОмзіб, 
еаСТіб, лиОмПдіб біглСбігкС гС лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй; 

14.1.12. Озмжб е лТОбО зСТжУмФбОккя - бжекОкжР СТПкгОТПй евігкС е бжйСвОйж 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі Озмжб, язжР лТПгУмОбияє лТОбС СТПкгОТя 
бжзСТжУмСбФбОмж аОеСбжР Озмжб лТСмявСй УмТСзФ СТПкгж; 

14.1.2. бжзиюпПкС; 
14.1.3. ОйСТмжеОоія - УжУмПйОмжпкжР ТСелСгіи бОТмСУмі СУкСбкжХ еОУСаіб, ікржХ 

кПСаСТСмкжХ мО кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, сС ОйСТмжеФємьУя, лТСмявСй УмТСзФ їХ зСТжУкСвС 
бжзСТжУмОккя (ПзУлиФОмОоії); 

14.1.4. ОзожекжР лСгОмСз - кПлТяйжР лСгОмСз кО УлСджбОккя СзТПйжХ бжгіб мСбОТіб 
(лТСгФзоії), бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй яз лігОзожекі, сС бзиюпОємьУя гС оікж мОзжХ мСбОТіб 
(лТСгФзоії); 
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14.1.5. ОизСвСиькі кОлСї - лТСгФзмж, СгПТдОкі рияХСй УлжТмСбСвС аТСгіккя оФзТСбйіУкжХ 
йОмПТіОиіб ОаС бжвСмСбиПкі кО СУкСбі ХОТпСбжХ УлжТміб е бйіУмСй УлжТмФ ПмжиСбСвС лСкОг 
0,5 бігУСмзО Са'єйкжХ Сгжкжоь, язі еОекОпПкі Ф мСбОТкжХ лСежоіяХ 2203, 2204, 2205, 2206 
(зТій збОУФ "джбСвС" аТСгіккя), 2208 евігкС е ККМ ЗДД, О мОзСд е бйіУмСй УлжТмФ ПмжиСбСвС 
8,5 бігУСмзО Са'єйкжХ Сгжкжоь мО аіиьрП, язі еОекОпПкі Ф мСбОТкжХ лСежоіяХ 2103 90 30 00, 
2106 90 евігкС е ККМ ЗДД; 

14.1.6. ОзожекжР УзиОг - оП: 
О) УлПоіОиькС СаиОгкОкі лТжйісПккя кО СайПдПкіР мПТжмСТії (гОиі - лТжйісПккя), 

ТСемОрСбОкі кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, гП ліг зСкмТСиПй лСУміРкжХ лТПгУмОбкжзіб 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ТСелСТягкжз ОзожекСвС УзиОгФ лТСбОгжмь УбСю вСУлСгОТУьзФ 
гіяиькіУмь рияХСй бжТСаиПккя, СаТСаиПккя (лПТПТСаиПккя), ейірФбОккя, ТСеижбФ, 
лОзФбОккя, нОУФбОккя, еаПТівОккя, СгПТдОккя пж бжгОпі, О мОзСд ТПОиіеОоії УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб; 

а) лТжйісПккя ОаС мПТжмСТія кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, гП ТСелСТягкжз ОзожекСвС 
УзиОгФ лТСбОгжмь УбСю вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь рияХСй бжТСаиПккя, СаТСаиПккя 
(лПТПТСаиПккя), ейірФбОккя, ТСеижбФ, кОбОкмОдПккя-ТСебОкмОдПккя, еаПТівОккя, ТПОиіеОоії 
лОиькСвС. 

ЗП є Озожекжй УзиОгСй: 
О) лТжйісПккя бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ, язі 

бжзСТжУмСбФюмьУя кжй бжзиюпкС гия лОзФбОккя, нОУФбОккя, еаПТівОккя, СгПТдОккя пж 
бжгОпі йОТзСбОкжХ йОТзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб, 
бігбОкмОдПкжХ е ОзожекСвС УзиОгФ, О мОзСд гия егіРУкПккя СлмСбСї мО/ОаС ТСегТіакСї 
мСТвібиі біглСбігкС гС СмТжйОкСї ТСелСТягкжзСй ОзожекСвС УзиОгФ иіоПкеії; 

а) лТжйісПккя ОаС мПТжмСТія, кО зСдкіР е язжХ еОвОиькО йіУмзіУмь ТСемОрСбОкжХ 
єйкСУмПР гия кОбОкмОдПккя-ТСебОкмОдПккя мО еаПТівОккя лОиькСвС кП лПТПбжсФє 200 
зФаіпкжХ йПмТіб, О УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя (зТій лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж) 
- биОУкжз ОаС зСТжУмФбОп мОзСвС лТжйісПккя ОаС мПТжмСТії СмТжйФє лТСмявСй зОиПкгОТкСвС 
ТСзФ лОиькП б СаУявОХ, сС кП лПТПбжсФюмь 1000 зФаіпкжХ йПмТіб (аПе ФТОХФбОккя СаУявФ 
лОиькСвС, СмТжйОкСвС пПТПе лОижбСТСегОбОиькі зСиСкзж б йіУояХ ТСегТіакСї мСТвібиі 
лОиькжй, кО язі СмТжйОкС біглСбігкі иіоПкеії), мО бжзСТжУмСбФє лОиькП бжзиюпкС гия 
лСмТПа биОУкСвС УлСджбОккя пж лТСйжУиСбСї лПТПТСазж і кП егіРУкює СлПТОоіР е ТПОиіеОоії 
мО еаПТівОккя лОиькСвС ікржй СУСаОй. 

КТжмПТіР, бжекОпПкжР ожй ліглФкзмСй, сСгС еОвОиькСї йіУмзСУмі єйкСУмПР гия 
кОбОкмОдПккя-ТСебОкмОдПккя мО еаПТівОккя лОиькСвС кП еОУмСУСбФємьУя гС єйкСУмПР 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі є ТСелСТягкжзОйж ХСпО а СгкСвС ОзожекСвС УзиОгФ; 

б) лТжйісПккя ОаС мПТжмСТія кПеОиПдкС біг еОвОиькСї йіУмзСУмі ТСемОрСбОкжХ єйкСУмПР 
гия кОбОкмОдПккя-ТСебОкмОдПккя мО еаПТівОккя лОиькСвС, биОУкжзСй ОаС зСТжУмФбОпПй 
язжХ є УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя - лиОмкжз єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж, язжР СмТжйФє 
лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ лОиькП б СаУявОХ, сС кП лПТПбжсФюмь 10000 зФаіпкжХ йПмТіб 
(аПе ФТОХФбОккя СаУявФ лОиькСвС, СмТжйОкСвС пПТПе лОижбСТСегОбОиькі зСиСкзж б йіУояХ 
ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, кО язі СмТжйОкС біглСбігкі иіоПкеії), мО бжзСТжУмСбФє лОиькП 
бжзиюпкС гия лСмТПа биОУкСвС УлСджбОккя і кП егіРУкює СлПТОоіР е ТПОиіеОоії мО 
еаПТівОккя лОиькСвС ікржй СУСаОй; 

в) лОижбкжР аОз яз єйкіУмь гия еаПТівОккя лОиькСвС аПелСУПТПгкьС б мТОкУлСТмкСйФ 
еОУСаі ОаС СаиОгкОккі пж лТжУмТСї; 

ґ) лТжйісПккя ОаС мПТжмСТія, Ф мСйФ пжУиі лиОмкжзО лСгОмзФ, гП еаПТівОємьУя ОаС 
ТПОиіеФємьУя бжзиюпкС лОиькП Ф УлСджбпіР мОТі єйкіУмю гС 5 иімТіб бзиюпкС, СмТжйОкП біг 
бжТСакжзО ОаС СУСаж, язО егіРУкжиО РСвС ТСеижб Ф мОзФ мОТФ; 

14.1.61. ОзожекжР УзиОг лПТПУФбкжР - мТОкУлСТмкжР еОУіа (ОбмСйСаіиькжР, еОиіекжпкжР, 
йСТУьзжР, ТіпзСбжР, лСбімТякжР, йОвіУмТОиькжР мТФаСлТСбіг), кО язСйФ лПТПйісФємьУя 
мО/ОаС еаПТівОємьУя лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 
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МТОкУлСТмкжР еОУіа кОаФбОє УмОмФУФ ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС лТСмявСй лПТіСгФ 
РСвС бжзСТжУмОккя гия: 

О) лПТПйісПккя б кьСйФ йжмкСю мПТжмСТією КзТОїкж лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС 
ТПОиіеФємьУя (зТій лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС лПТПйісФємьУя йжмкСю мПТжмСТією 
КзТОїкж лТСХігкжй мТОкежмСй ОаС бкФмТіркій мТОкежмСй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй "О" лФкзмФ 
2 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 91 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж); 

а) еаПТівОккя б кьСйФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 
б) ббПеПккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, е язСвС 

УлиОпПкС ОзожекжР лСгОмСз ОаС кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ УмОммПю 229 оьСвС КСгПзУФ. 
МТОкУлСТмкжР еОУіа, б язСйФ лПТПйісФємьУя мО/ОаС еаПТівОємьУя лОиькП ОаС УлжТм 

ПмжиСбжР, лТОбС биОУкСУмі кО язі кОиПджмь гПзіиьзСй ТСелСТягкжзОй ОзожекСвС УзиОгФ 
лПТПУФбкСвС, є гПзіиьзСйО Озожекжйж УзиОгОйж лПТПУФбкжйж, зіиьзіУмь язжХ гСТібкює 
зіиьзСУмі биОУкжзіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС лПТПйісФємьУя мО/ОаС еаПТівОємьУя 
б мОзСйФ мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі. 

МТОкУлСТмкжР еОУіа, б язСйФ лПТПйісФємьУя мО/ОаС еаПТівОємьУя лОиькП ОаС УлжТм 
ПмжиСбжР, лТОбС биОУкСУмі кО язі лПТПХСгжмь біг СгкСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя гС 
ікрСвС, ббОдОємьУя ікржй Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй. 

ЗП є Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй: 
 мТОкУлСТмкжР еОУіа, сС бжзСТжУмСбФємьУя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, язжР кП є 

ТСелСТягкжзСй ОзожекСвС УзиОгФ мО лиОмкжзСй ОзожекСвС лСгОмзФ, гия 
лПТПйісПккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж биОУкСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС 
гия лСмТПа биОУкСвС УлСджбОккя пж лТСйжУиСбСї лПТПТСазж; 

 лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ; 
14.1.7. СУзОТдПккя ТірПкь зСкмТСиююпжХ СТвОкіб - СУзОТдПккя лиОмкжзСй лСгОмзФ 

лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя - ТірПккя лТС бжекОпПккя УФй вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя 
лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС аФгь-язСвС ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ б лСТягзФ і УмТСзж, язі 
бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй еО лТСоПгФТОйж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя, ОаС б УФгСбСйФ 
лСТягзФ; 

14.1.8. ОФзоіСк (лФаиіпкі мСТвж) - лФаиіпкжР УлСУіа лТСгОдФ Озмжбіб е йПмСю СмТжйОккя 
йОзУжйОиькСї бжТФпзж біг лТСгОдФ Озмжбіб Ф бжекОпПкжР пОУ і б ФУмОкСбиПкСйФ йіУоі; 

14.1.9. еОижрзСбО бОТміУмь СУкСбкжХ еОУСаіб, ікржХ кПСаСТСмкжХ мО кПйОмПТіОиькжХ 
Озмжбіб гия оіиПР ТСегіиФ III - УФйО еОижрзСбСї бОТмСУмі мОзжХ еОУСаіб мО Озмжбіб, язО 
бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід лПТбіУкСю бОТміУмю і УФйСю ТСеТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії 
біглСбігкС гС лСиСдПкь ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ; 

14.1.10. аОТмПТкО (мСбОТССайіккО) СлПТОоія - вСУлСгОТУьзО СлПТОоія, язО лПТПгаОпОє 
лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб еО мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж) Ф кПвТСрСбіР нСТйі б ТОйзОХ СгкСвС 
гСвСбСТФ; 

14.1.101. БОвОмСУмСТСккя ФвСгО CRS - аОвОмСУмСТСккя ФвСгО зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб лТС 
ОбмСйОмжпкжР Сайік ікнСТйОоією лТС нікОкУСбі ТОХФкзж (Multilateral Competent Authority 
Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS), ФзиОгПкО 
біглСбігкС гС УмОммі 6 КСкбПкоії лТС беОєйкФ ОгйікіУмТОмжбкФ гСлСйСвФ б лСгОмзСбжХ 
УлТОбОХ; 

14.1.102. БОвОмСУмСТСккя ФвСгО CbC (гия оіиПР УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ) - аОвОмСУмСТСккя 
ФвСгО зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб лТС ОбмСйОмжпкжР Сайік ебімОйж Ф ТСеТіеі зТОїк (Multilateral 
Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports), ФзиОгПкО 
біглСбігкС гС УмОммі 6 КСкбПкоії лТС беОєйкФ ОгйікіУмТОмжбкФ гСлСйСвФ б лСгОмзСбжХ 
УлТОбОХ; 

14.1.103. КвСгО QCAA (гия оіиПР УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ) - ФвСгО, ФзиОгПкО йід 
зСйлПмПкмкжйж СТвОкОйж КзТОїкж мО ікСеПйкСї юТжУгжзоії, язі є УмСТСкОйж пжккСвС 
йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ, сС йіУмжмь лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ 
оіиПР, язО лПТПгаОпОє ОбмСйОмжпкжР Сайік ебімОйж Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж 

http://document.vobu.ua/doc/3180


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 24 gazeta.vobu.ua 
 

зСйлОкіР йід КзТОїкСю і мОзСю ікСеПйкСю юТжУгжзоією (Qualifying Competent Authority 
Agreement), Ф мСйФ пжУиі БОвОмСУмСТСккя ФвСгО CbC; 

14.1.11. аПекОгіРкО еОаСТвСбОкіУмь - еОаСТвСбОкіУмь, сС біглСбігОє СгкіР е мОзжХ СекОз: 
О) еОаСТвСбОкіУмь еО еСаСб'яеОккяйж, сСгС язжХ йжкФб УмТСз лСеСбкСї гОбкСУмі; 
а) лТСУмТСпПкО еОаСТвСбОкіУмь лСйПТиСї ніежпкСї СУСаж, еО бігУФмкСУмі Ф кПї УлОгзСбСвС 

йОРкО, кО язП йСдП аФмж ебПТкПкС УмявкПккя; 
б) лТСУмТСпПкО еОаСТвСбОкіУмь СУіа, язі Ф УФгСбСйФ лСТягзФ бжекОкі аПебіУкС бігУФмкійж, 

СвСиСрПкі лСйПТижйж; 
в) бжзиюпПкС; 
ґ) лТСУмТСпПкО лСкОг 180 гкіб еОаСТвСбОкіУмь СУСаж, ТСейіТ УФзФлкжХ бжйСв зТПгжмСТО 

еО язСю кП лПТПбжсФє йікійОиькС бУмОкСбиПкСвС еОзСкСгОбУмбСй ТСейіТФ аПеУліТкжХ 
бжйСв зТПгжмСТО гия лСТФрПккя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС аОкзТФмУмбС, О гия ніежпкжХ 
СУіа - еОаСТвСбОкіУмь, сС кП лПТПбжсФє 25 бігУСмзіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж (Ф 
ТСеТОХФкзФ кО Тіз), бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ (Ф ТОеі бігУФмкСУмі 
еОзСкСгОбпС еОмбПТгдПкСї лТСоПгФТж аОкзТФмУмбО ніежпкжХ СУіа); 

г) Озмжб Ф бжвиягі зСТлСТОмжбкжХ лТОб ОаС кП аСТвСбжХ оіккжХ лОлПТіб, ПйімПкмО язжХ 
бжекОкС аОкзТФмСй ОаС лТжлжкПкС яз юТжгжпкФ СУСаФ Ф еб'яезФ е РСвС иізбігОоією; 

П) УФйО еОижрзСбСвС лТжеСбСвС нСкгФ иСмПТПї УмОкСй кО 31 вТФгкя зСдкСвС ТСзФ; 
є) лТСУмТСпПкО еОаСТвСбОкіУмь ніежпкСї ОаС юТжгжпкСї СУСаж, кП лСвОрПкО бкОУиігСз 

кПгСУмОмкСУмі йОРкО еОекОпПкСї СУСаж, еО ФйСбж, сС гії сСгС лТжйФУСбСвС УмявкПккя 
йОРкО аСТдкжзО кП лТжебПиж гС лСбкСвС лСвОрПккя еОаСТвСбОкСУмі; 

д) еОаСТвСбОкіУмь, УмявкПккя язСї УмОиС кПйСдижбжй Ф еб'яезФ е гією СаУмОбжк 
кПлПТПаСТкСї Ужиж, УмжХіРкСвС ижХО (нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк), лігмбПТгдПкжХ Ф лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй; 

е) еОаСТвСбОкіУмь УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, бжекОкжХ аОкзТФмОйж Ф бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй лСТягзФ ОаС лТжлжкПкжХ яз юТжгжпкі СУСаж Ф еб'яезФ е їХ иізбігОоією; 

ж) еОаСТвСбОкіУмь ніежпкСї СУСаж, язО еОижржиОУя кПлСвОрПкСю лПТПг 
ілСмПзСгПТдОмПиПй ліУия егіРУкПккя евігкС іе УмОммПю 36 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ілСмПзФ" 
ебПТкПккя УмявкПккя кО лТПгйПм ілСмПзж рияХСй лСеОУФгСбСвС бТПвФиюбОккя кО лігУмОбі 
гСвСбСТФ, язсС еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй лПТПгаОпПкС, сС ліУия еОбПТрПккя мОзСвС 
лСеОУФгСбСвС бТПвФиюбОккя аФгь-язі кОУмФлкі бжйСвж ілСмПзСгПТдОмПия сСгС бжзСкОккя 
аСТдкжзСй - ніежпкСю СУСаСю СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя є кПгіРУкжйж; 

і) еОаСТвСбОкіУмь СУСаж еО гСвСбСТСй лТС УлСджбпжР зТПгжм ОаС ікржй гСвСбСТСй, 
ОкФиьСбОкО евігкС е лФкзмОйж 12 і 16 ТСегіиФ IV "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС УлСджбпП зТПгжмФбОккя". 

ДС аПекОгіРкСї еОаСТвСбОкСУмі аОкзіб мО кПаОкзібУьзжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб йСдП аФмж 
бігкПУПкО УФйО аСТвФ еО нікОкУСбжй зТПгжмСй, Ф мСйФ пжУиі УФйО СУкСбкСї еОаСТвСбОкСУмі 
мО/ОаС УФйО кОТОХСбОкжХ гСХСгіб, еО язжй лТСУмТСпПккя лСвОрПккя УФйж аСТвФ (РСвС 
пОУмжкж) УмОкСбжмь лСкОг 360 гкіб, зТій аСТвФ еО нікОкУСбжйж зТПгжмОйж СУіа: 

 лСб'яеОкжХ е мОзжй зТПгжмСТСй; 
 язі лПТПаФбОюмь е мОзжй зТПгжмСТСй Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ; 
 язі лПТПаФбОиж е мОзжй зТПгжмСТСй Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ, мО лПТіСг йід гОмСю 

ебіиькПккя мОзжХ СУіа мО гОмСю лТСсПккя їХкьСї еОаСТвСбОкСУмі кП лПТПбжсФє мТж 
ТСзж; 

14.1.12. аОеСбО УмОбзО нТОХмФ - УФйО нТОХмФ, бзиюпОюпж бжмТОмж е кОбОкмОдПккя, 
ТСебОкмОдПккя, лПТПбОкмОдПккя мО УзиОгФбОккя (УХСбФ) мСбОТіб, еаіиьрПкО кО УФйФ бжмТОм 
еО ТПРУ УФгкО ОаС ікрСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, УлиОпФбОкжХ (бігрзСгСбФбОкжХ) 
нТОХмФбОиькжзСй евігкС е ФзиОгПкжй гСвСбСТСй нТОХмФбОккя; 

14.1.13. аПеСлиОмкС кОгОкі мСбОТж, ТСаСмж, лСУиФвж: 
О) мСбОТж, сС кОгОюмьУя евігкС е гСвСбСТОйж гОТФбОккя, ікржйж гСвСбСТОйж, еО язжйж 

кП лПТПгаОпОємьУя вТСрСбО ОаС ікрО зСйлПкУОоія бОТмСУмі мОзжХ мСбОТіб пж їХ лСбПТкПккя, 
ОаС аПе ФзиОгПккя мОзжХ гСвСбСТіб; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#n290
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а) ТСаСмж (лСУиФвж), сС бжзСкФюмьУя (кОгОюмьУя) аПе бжУФбОккя бжйСвж сСгС 
зСйлПкУОоії їХ бОТмСУмі; 

б) мСбОТж, лПТПгОкі юТжгжпкіР пж ніежпкіР СУСаі кО біглСбігОиькП еаПТівОккя і 
бжзСТжУмОкі кПю; 

14.1.14. аіСПмОкСи - УлжТм ПмжиСбжР екПбСгдПкжР, язжР бжвСмСбиПкжР е аіСйОУж ОаС іе 
УлжТмФ ПмжиСбСвС-УжТою гия бжзСТжУмОккя яз аіСлОижбС ОаС аіСзСйлСкПкм мО кОиПджмь гС 
мСбОТкСї лСежоії 2207 евігкС е ККМ ЗДД; 

14.1.15. аФгібиі - еПйПиькі лСиілрПккя, сС УзиОгОюмьУя е кПУФпжХ мО СвСТСгдФбОиькжХ 
ОаС УлСиФпПкжХ (кПУФпП-СвСТСгдФбОиькжХ) зСкУмТФзоіР, язі ФмбСТююмь кОеПйкі ОаС лігеПйкі 
лТжйісПккя, лТжекОпПкі гия лТСджбОккя ОаС лПТПаФбОккя июгПР, ТСейісПккя йОРкО, 
мбОТжк, ТСУижк, еаПТПдПккя ікржХ йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, лТСбОгдПккя ПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі; 

14.1.16. бжТСакжпО гСмОоія е аюгдПмФ - нікОкУСбО гСлСйСвО е аСзФ гПТдОбж, сС 
кОгОємьУя УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя кО аПелСбСТСмкіР СУкСбі е йПмСю ейіокПккя РСвС 
нікОкУСбС-ПзСкСйіпкСвС УмОкСбжсО мО/ОаС гия еОаПелПпПккя бжТСакжомбО мСбОТіб, 
бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв; 

14.1.17. аюгдПмкО ФУмОкСбО - Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ Ф БюгдПмкСйФ зСгПзУі КзТОїкж; 
14.1.18. аюгдПмкП бігрзСгФбОккя - бігрзСгФбОккя біг'єйкСвС екОпПккя лСгОмзФ кО 

гСгОкФ бОТміУмь кО лігУмОбі лігмбПТгдПккя лТОбСйіТкСУмі УФй аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж лиОмкжзО; 

14.1.19. бжзиюпПкС; 
14.1.20. бжзиюпПкС; 
14.1.21. бжзиюпПкС; 
14.1.211. ВбПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді 

йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж - УФзФлкіУмь гіР, лСб'яеОкжХ іе лПТПйісПккяй мСбОТіб пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж Ф аФгь-язжР УлСУіа Ф біглСбігкСйФ кОлТяйзФ, біглСбігкС гС ЖжмкСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж; 

14.1.22. бПзУПиПгОбПоь гия оіиПР ТСегіиФ VI оьСвС КСгПзУФ - УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя - 
бжТСакжз, язжР СгПТдФє: 

 е ОзожекСвС УзиОгФ УлжТм ПмжиСбжР гия бжТСакжомбО ОизСвСиькжХ кОлСїб, 
бжекОпПкжХ УмОммПю 225, О мОзСд гия бжТСакжомбО СзТПйжХ бжгіб лТСгФзоії, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 229.1 УмОммі 229 ТСегіиФ VI оьСвС КСгПзУФ; 

 е кОнмСлПТПТСакСвС ліглТжєйУмбО ОаС ббСежмь кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
кОнмСлТСгФзмж, ТПпСбжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, 
гия їХ бжзСТжУмОккя еОиПдкС біг кОлТяйФ, бжекОпПкСвС лФкзмОйж 229.2 - 229.8 УмОммі 
229 ТСегіиФ VI оьСвС КСгПзУФ; 

14.1.23. бПзУПиПгПТдОмПиь гия оіиПР ТСегіиФ VI - зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй 
ТПєУмТОоії бПзУПиПгОбоя; 

14.1.24. бПижзжР лиОмкжз лСгОмзіб - юТжгжпкО СУСаО ОаС лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС 
кПТПежгПкмО кО мПТжмСТії КзТОїкж, Ф язСї СаУяв гСХСгФ біг ФУіХ бжгіб гіяиькСУмі еО СУмОккі 
пСмжТж лСУиігСбкі лСгОмзСбі (ебімкі) збОТмОиж лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 50 йіиьРСкіб єбТС, 
бжекОпПкжР еО УПТПгкьСебОдПкжй СніоіРкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж еО мСР 
УОйжР лПТіСг, ОаС еОвОиькО УФйО лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, УлиОпПкжХ гС ДПТдОбкСвС 
аюгдПмФ КзТОїкж, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, зТій 
йжмкжХ лиОмПдіб, еО мОзжР УОйжР лПТіСг лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 1,5 йіиьРСкО єбТС, 
бжекОпПкжР еО УПТПгкьСебОдПкжй СніоіРкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж еО мСР 
УОйжР лПТіСг; 

14.1.25. бжзиюпПкС; 
14.1.26. бжкСТСакО лТСгФзоія - бжкО бжкСвТОгкі кОмФТОиькі, бжкО кОмФТОиькі зТілиПкі, 

рОйлОкУьзі, івТжУмі, вОеСбОкі, бПТйФмж, аТПкгі, УФУиС бжкСвТОгкП мО ікрі бжкСйОмПТіОиж, 
зСкьязж, ікрі ОизСвСиькі кОлСї е бжкСвТОгФ, лиСгіб мО явіг; 

14.1.27. бжзиюпПкС; 
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14.1.28. бжТСаиПкО лТСгФзоія - еОвОиькжР СаУяв лТСгФзоії, бжгСаФмСї біглСбігкС гС ФвСгж 
лТС ТСелСгіи лТСгФзоії і гСУмОбиПкСї б лФкзм бжйіТФ; 

14.1.281. бжТСакжомбС лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) - мПХкСиСвіпкжР лТСоПУ, б мСйФ 
пжУиі ейірФбОккя, егіРУкПккя язСвС бкОУиігСз ейікж нСТйж, биОУмжбСУмПР ОаС УзиОгФ 
УжТСбжкж, кОлібнОаТжзОміб ОаС вСмСбСї лТСгФзоії лТжебСгжмь гС СмТжйОккя лігОзожекжХ 
мСбОТіб (лТСгФзоії, Ф мСйФ пжУиі УжТСбжкж), кОгОккя мОзжй мСбОТОй ікржХ биОУмжбСУмПР, сС 
лТжебСгжмь ОаС кП лТжебСгжмь гС еаіиьрПккя СаУявіб мОзжХ мСбОТіб; 

14.1.29. бігкСбиюбОиькі гдПТПиО ПкПТвії - гдПТПиО бімТСбСї, УСкяпкСї, вПСмПТйОиькСї 
ПкПТвії, ПкПТвії Хбжиь мО лТжлижбіб, вігТСПкПТвії, ПкПТвії аіСйОУж, вОеФ е СТвОкіпкжХ бігХСгіб, 
вОеФ зОкОиіеОоіРкС-СпжУкжХ УмОкоіР, аіСвОеіб; 

14.1.30. бігСзТПйиПкі лігТСегіиж - Ф екОпПккі, бжекОпПкСйФ Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 
Дия ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ - Ф бжекОпПккі ГСУлСгОТУьзСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

14.1.31. бігпФдПккя йОРкО - аФгь-язі гії лиОмкжзО лСгОмзіб, ФкОУиігСз бпжкПккя язжХ 
мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСй, бмТОпОє лТОбС биОУкСУмі кО 
йОРкС, сС кОиПджмь мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб, ОаС лТОбС зСТжУмФбОккя, еСзТПйО, 
лТжТСгкжйж ТПУФТУОйж, сС Ф бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ кОгОкі РСйФ б 
зСТжУмФбОккя; 

14.1.32. біглСбігОиькП еаПТівОккя - вСУлСгОТУьзО СлПТОоія, сС егіРУкюємьУя лиОмкжзСй 
лСгОмзіб і лПТПгаОпОє лПТПгОпФ евігкС е гСвСбСТОйж УХСбФ йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР кО 
еаПТівОккя ікріР ніежпкіР пж юТжгжпкіР СУСаі аПе лТОбО бжзСТжУмОккя Ф вСУлСгОТУьзСйФ 
СаСТСмі мОзСї СУСаж е лСгОиьржй лСбПТкПккяй мОзжХ йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР лиОмкжзФ 
лСгОмзіб аПе ейікж язіУкжХ ОаС зіиьзіУкжХ ХОТОзмПТжУмжз; 

14.1.33. бжзиюпПкС; 
14.1.331. биОУкО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзО лТСгФзоія - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзО лТСгФзоія 

(УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мСбОТж), сС ліглОгОє ліг бжекОпПккя вТФл 1 - 24 ККМ ЗДД, язсС мОзО 
лТСгФзоія бжТСсФємьУя, бігвСгСбФємьУя, бжиСбиюємьУя, еажТОємьУя, бжвСмСбияємьУя, 
бжТСаияємьУя, лПТПТСаияємьУя аПелСУПТПгкьС бжТСакжзСй оієї лТСгФзоії - биОУкжзСй, 
СТПкгОТПй ОаС зСТжУмФбОпПй кО ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) 
еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, ОаС кО гОбОиькжоьзжХ 
ФйСбОХ; 

14.1.34. биОУкжзж еПйПиькжХ гіиякСз - юТжгжпкі мО ніежпкі СУСаж (ТПежгПкмж і 
кПТПежгПкмж), язі біглСбігкС гС еОзСкФ кОаФиж лТОбО биОУкСУмі кО еПйию б КзТОїкі, О мОзСд 
мПТжмСТіОиькі вТСйОгж мО гПТдОбО сСгС еПйПиь зСйФкОиькСї мО гПТдОбкСї биОУкСУмі 
біглСбігкС; 

14.1.35. бФвиПбСгкПбО УжТСбжкО - кОнмО, лТжТСгкжР вОе (Ф мСйФ пжУиі кОнмСбжР 
(лСлФмкжР) вОе, вОе (йПмОк) бФвіиькжХ ТСгСбжс, вОе УиОкоПбжХ мСбс, вОе оПкмТОиькС-
аОУПРкСбСвС мжлФ, вОе зСиПзмСТіб сіиькжХ лСТіг), вОеСбжР зСкгПкУОм, сС є мСбОТкСю 
лТСгФзоією; 

14.1.36. вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь - гіяиькіУмь СУСаж, сС лСб'яеОкО е бжТСакжомбСй 
(бжвСмСбиПккяй) мО/ОаС ТПОиіеОоією мСбОТіб, бжзСкОккяй ТСаім, кОгОккяй лСУиФв, 
УлТяйСбОкО кО СмТжйОккя гСХСгФ і лТСбСгжмьУя мОзСю СУСаСю УОйСУміРкС мО/ОаС пПТПе 
УбСї бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, О мОзСд пПТПе аФгь-язФ ікрФ СУСаФ, сС гіє кО зСТжУмь лПТрСї 
СУСаж, еСзТПйО еО гСвСбСТОйж зСйіУії, гСТФпПккя мО ОвПкмУьзжйж гСвСбСТОйж; 

14.1.37. вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь віТкжпСвС ліглТжєйУмбО е бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк гия оіиПР ТСегіиФ IX оьСвС КСгПзУФ - гіяиькіУмь віТкжпСвС ліглТжєйУмбО, язО 
СХСлиює лТСоПУж гСаФбОккя мО лПТбжккСї лПТПТСазж зСТжУкжХ зСлОижк; 

14.1.371. бжзиюпПкС; 
14.1.38. вТСрСбП еСаСб'яеОккя б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ - еСаСб'яеОккя лиОмкжзО 

лСгОмзіб УлиОмжмж гС аюгдПмФ ікСеПйкСї гПТдОбж біглСбігкФ УФйФ зСрміб Ф лСТягзФ мО 
УмТСзж, бжекОпПкі еОзСкСгОбУмбСй мОзСї ікСеПйкСї гПТдОбж; 

14.1.39. вТСрСбП еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзіб - УФйО зСрміб, язФ лиОмкжз лСгОмзіб 
лСбжкПк УлиОмжмж гС біглСбігкСвС аюгдПмФ ОаС кО єгжкжР ТОХФкСз яз лСгОмзСбП 
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еСаСб'яеОккя мО/ОаС ікрП еСаСб'яеОккя, зСкмТСиь еО УлиОмСю язСвС лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж, мО/ОаС рмТОнкФ (нікОкУСбФ) УОкзоію, сС УлТОбияємьУя е лиОмкжзО 
лСгОмзіб Ф еб'яезФ е лСТФрПккяй кжй бжйСв лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО мО ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, О 
мОзСд УОкзоії еО лСТФрПккя еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі мО 
лПкя; 

14.1.40. вФгбіи (бОТміУмь гіиСбСї ТПлФмОоії) - кПйОмПТіОиькжР Озмжб, бОТміУмь язСвС 
бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід ТжкзСбСю оікСю мО аОиОкУСбСю бОТміУмю Озмжбіб 
ліглТжєйУмбО яз оіиіУкСвС йОРкСбСвС зСйлиПзУФ, сС бжкжзОє б ТПеФиьмОмі бжзСТжУмОккя 
зТОсжХ ФлТОбиікУьзжХ язСУмПР, гСйікФюпСї лСежоії кО ТжкзФ мСбОТіб, лСУиФв, кСбжХ 
мПХкСиСвіР мСсС. ВОТміУмь вФгбіиФ кП лігиявОє ОйСТмжеОоії і кП бТОХСбФємьУя ліг пОУ 
бжекОпПккя бжмТОм лиОмкжзО лСгОмзФ, сСгС Озмжбіб язСвС бжкжз мОзжР вФгбіи; 

14.1.41. гОбОиькжоьзО УжТСбжкО - УжТСбжкО, йОмПТіОиж, кОлібнОаТжзОмж, зСйлиПзмФюпі 
бжТСаж, ПкПТвСкСУії, сС є биОУкіУмю СгкСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя (еОйСбкжзО) і 
лПТПгОюмьУя ікрСйФ УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя (бжТСакжзФ) гия бжТСакжомбО вСмСбСї 
лТСгФзоії, е лСгОиьржй лПТПгОккяй ОаС лСбПТкПккяй мОзСї лТСгФзоії ОаС її пОУмжкж їХ 
биОУкжзСбі ОаС еО РСвС гСТФпПккяй ікріР СУСаі. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС; 
14.1.42. гОкі гПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ - УФзФлкіУмь бігСйСУмПР і гСзФйПкміб лТС 

йіУоП ТСемОрФбОккя мО лТОбСбжР ТПджй еПйПиькжХ гіиякСз, їХ СоікзФ, зиОУжнізОоію еПйПиь, 
зіиьзіУкФ мО язіУкФ ХОТОзмПТжУмжзж, ТСелСгіи УПТПг биОУкжзіб еПйиі мО еПйиПзСТжУмФбОпіб, 
лігвСмСбиПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ; 

14.1.43. гПаімСТ - СУСаО, Ф язСї бкОУиігСз йжкФижХ лСгіР ФмбСТжиОУя еОаСТвСбОкіУмь лПТПг 
ікрСю СУСаСю Ф нСТйі лПбкСї УФйж зСрміб, їХ ПзбібОиПкмФ ОаС ікржХ Озмжбіб; 

14.1.44. гПлСежм (бзиОг) - зСрмж, язі кОгОюмьУя ніежпкжйж пж юТжгжпкжйж СУСаОйж б 
ФлТОбиіккя ТПежгПкмФ, бжекОпПкСйФ нікОкУСбСю СТвОкіеОоією евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй 
КзТОїкж, ОаС кПТПежгПкмФ кО УмТСз ОаС кО бжйСвФ мО ліг лТСоПкм кО ФйСбОХ бжгОпі кО лПТрФ 
бжйСвФ ОаС лСбПТкПккя еі УлижбСй бУмОкСбиПкСвС гСвСбСТСй УмТСзФ. ЗОиФпПккя гПлСежміб 
йСдП егіРУкюбОмжУя Ф нСТйі бжлФУзФ (ПйіУії) СсОгкжХ (гПлСежмкжХ) УПТмжнізОміб. ЙТОбжиО 
егіРУкПккя гПлСежмкжХ СлПТОоіР бУмОкСбиююмьУя: гия аОкзібУьзжХ гПлСежміб - 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО; гия гПлСежміб (бкПУзіб) гС 
ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб - гПТдОбкжй СТвОкСй, бжекОпПкжй еОзСкСй; 

14.1.441. гПТдОбкі оіккі лОлПТж - СаиівОоії бкФмТіркіХ і еСбкіркіХ гПТдОбкжХ лСежз мО 
зОекОпПРУьзі еСаСб'яеОккя КзТОїкж, ТСейісПкі оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ мО/ОаС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
аюгдПмкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ФлТОбиіккя гПТдОбкжй аСТвСй мО вОТОкмСбОкжй гПТдОбСю 
аСТвСй; 

14.1.45. гПТжбОмжб - гСзФйПкм, сС еОУбігпФє лТОбС мО/ОаС еСаСб'яеОккя лТжгаОмж пж 
лТСгОмж Ф йОРаФмкьСйФ оіккі лОлПТж, йОмПТіОиькі ОаС кПйОмПТіОиькі Озмжбж, О мОзСд зСрмж 
кО бжекОпПкжХ кжй ФйСбОХ. ЙСТягСз бжлФУзФ мО СаівФ гПТжбОмжбіб ФУмОкСбиюємьУя 
еОзСкСгОбУмбСй; 

ДС гПТжбОмжбіб кОиПдОмь: 
14.1.45.1. УбСл - ожбіиькС-лТОбСбО ФвСгО лТС егіРУкПккя СайікФ лСмСзОйж лиОмПдіб 

(вСмібзСбжХ ОаС аПевСмібзСбжХ) пж ікржйж ОзмжбОйж, ТСеТОХСбОкжйж кО лігУмОбі оікж 
(зСмжТФбОккя) аОеСбСвС ОзмжбФ, б мСйФ пжУиі лТСоПкмкжХ УмОбСз, б йПдОХ УФйж, бжекОпПкСї 
гСвСбСТСй кО зСкзТПмкФ гОмФ лиОмПдіб (гОмФ лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб) лТСмявСй гії 
зСкмТОзмФ; 

14.1.45.2. СлоіСк - ожбіиькС-лТОбСбжР гСвСбіТ, евігкС е язжй СгкО УмСТСкО зСкмТОзмФ 
СгПТдФє лТОбС кО лТжгаОккя (лТСгОд) аОеСбСвС ОзмжбФ, О ікрО УмСТСкО аПТП кО УПаП 
аПеФйСбкП еСаСб'яеОккя лТСгОмж (лТжгаОмж) аОеСбжР Озмжб Ф йОРаФмкьСйФ лТСмявСй УмТСзФ 
гії СлоіСкФ пж кО бУмОкСбиПкФ гОмФ (гОмФ бжзСкОккя) еО бжекОпПкСю ліг пОУ ФзиОгОккя 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-12#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-12#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0525-17#n16
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мОзСвС зСкмТОзмФ оікСю аОеСбСвС ОзмжбФ. ЗО ФйСбОйж СлоіСкФ лСзФлПоь бжлиОпФє лТСгОбою 
лТПйію СлоіСкФ; 

14.1.45.3. нСТбОТгкжР зСкмТОзм - ожбіиькС-лТОбСбжР гСвСбіТ, еО язжй лТСгОбПоь 
еСаСб'яеФємьУя Ф йОРаФмкьСйФ б ФУмОкСбиПкжР УмТСз лПТПгОмж аОеСбжР Озмжб Ф биОУкіУмь 
лСзФлоя кО бжекОпПкжХ ФйСбОХ, О лСзФлПоь еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж б ФУмОкСбиПкжР УмТСз 
аОеСбжР Озмжб і УлиОмжмж еО кьСвС оікФ, бжекОпПкФ мОзжй гСвСбСТСй. ЛСТбОТгкжР зСкмТОзм 
бжзСкФємьУя рияХСй лСУмОпОккя аОеСбСвС ОзмжбФ мО РСвС СлиОмж зСрмОйж ОаС лТСбПгПккя 
йід УмСТСкОйж зСкмТОзмФ вТСрСбжХ ТСеТОХФкзіб аПе лСУмОпОккя аОеСбСвС ОзмжбФ. 

КУі ФйСбж нСТбОТгФ бжекОпОюмьУя УмСТСкОйж зСкмТОзмФ ліг пОУ РСвС ФзиОгПккя. 
КзиОгПккя нСТбОТгіб мО їХ Саів егіРУкююмьУя лСеО СТвОкіеОмСТСй мСТвібиі 

УмОкгОТмжеСбОкжйж УмТСзСбжйж зСкмТОзмОйж; 
14.1.45.4. н'юпПТУкжР зСкмТОзм (н'юпПТУ) - УмОкгОТмжеСбОкжР УмТСзСбжР зСкмТОзм, еО 

язжй лТСгОбПоь еСаСб'яеФємьУя Ф йОРаФмкьСйФ б ФУмОкСбиПкжР УмТСз (гОмО бжзСкОккя 
еСаСб'яеОкь еО н'юпПТУкжй зСкмТОзмСй) лПТПгОмж аОеСбжР Озмжб Ф биОУкіУмь лСзФлоя кО 
бжекОпПкжХ УлПожнізОоією ФйСбОХ, О лСзФлПоь еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж аОеСбжР Озмжб і 
УлиОмжмж еО кьСвС оікФ, бжекОпПкФ УмСТСкОйж зСкмТОзмФ кО гОмФ РСвС ФзиОгПккя. 

Л'юпПТУкжР зСкмТОзм бжзСкФємьУя біглСбігкС гС РСвС УлПожнізОоії рияХСй лСУмОпОккя 
аОеСбСвС ОзмжбФ мО РСвС СлиОмж зСрмОйж ОаС лТСбПгПккя йід УмСТСкОйж зСкмТОзмФ 
вТСрСбжХ ТСеТОХФкзіб аПе лСУмОпОккя аОеСбСвС ОзмжбФ. 

ВжзСкОккя еСаСб'яеОкь еО н'юпПТУСй еОаПелПпФємьУя рияХСй УмбСТПккя біглСбігкжХ 
ФйСб СТвОкіеОмСТСй мСТвібиі УмОкгОТмжеСбОкжйж УмТСзСбжйж зСкмТОзмОйж; 

14.1.46. гіяиькіУмь Ф УнПТі ТСебОв - вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ 
СУіа - ліглТжєйоіб, сС лСиявОє Ф лТСбПгПккі иСмПТПР, О мОзСд ТСебОдОиькжХ івСТ, ФпОУмь б 
язжХ кП лПТПгаОпОє СгПТдОккя її ФпОУкжзОйж вТСрСбжХ ОаС йОРкСбжХ лТжеіб (бжвТОріб), 
еСзТПйО аіиьяТг, зПвПиьаОк, аСФиікв, кОУміиькі івТж, гжмяпі бігПСівТж мСсС; 

14.1.47. гСгОмзСбі аиОвО - зСрмж, йОмПТіОиькі пж кПйОмПТіОиькі оіккСУмі, лСУиФвж, ікрі 
бжгж гСХСгФ, сС бжлиОпФюмьУя (кОгОюмьУя) лиОмкжзФ лСгОмзФ лСгОмзСбжй ОвПкмСй, язсС 
мОзжР гСХіг кП є еОТСаімкСю лиОмСю мО кП лСб'яеОкжР е бжзСкОккяй СаСб'яезіб мТФгСбСвС 
кОРйФ ОаС кП є бжкОвСТСгСю еО ожбіиькС-лТОбСбжйж гСвСбСТОйж (ФвСгОйж), ФзиОгПкжйж е 
мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ (зТій бжлОгзіб, лТяйС лПТПгаОпПкжХ кСТйОйж ТСегіиФ IV оьСвС 
КСгПзУФ); 

14.1.48. еОТСаімкО лиОмО гия оіиПР ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ - СУкСбкО мО гСгОмзСбО 
еОТСаімкО лиОмО, ікрі еОСХСпФбОиькі мО зСйлПкУОоіРкі бжлиОмж, язі бжлиОпФюмьУя 
(кОгОюмьУя) лиОмкжзФ лСгОмзФ Ф еб'яезФ е бігкСУжкОйж мТФгСбСвС кОРйФ евігкС іе еОзСкСй; 

14.1.49. гжбігПкгж - лиОмід, сС егіРУкюємьУя юТжгжпкСю СУСаСю, б мСйФ пжУиі 
ПйімПкмСй зСТлСТОмжбкжХ лТОб, ікбПУмжоіРкжХ УПТмжнізОміб пж ікржХ оіккжХ лОлПТіб, кО 
зСТжУмь биОУкжзО мОзжХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб, ікбПУмжоіРкжХ УПТмжнізОміб мО ікржХ оіккжХ 
лОлПТіб, сС еОУбігпФюмь лТОбС биОУкСУмі ікбПУмСТО кО пОУмзФ (лОР) Ф йОРкі (ОзмжбОХ) 
ПйімПкмО, Ф еб'яезФ е ТСелСгіиСй пОУмжкж РСвС лТжаФмзФ, ТСеТОХСбОкСвС еО лТОбжиОйж 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ. 

Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя гС гжбігПкгіб лТжТібкююмьУя мОзСд: 
 лиОмід Ф вТСрСбіР пж кПвТСрСбіР нСТйі, сС егіРУкюємьУя юТжгжпкСю СУСаСю кО 

зСТжУмь її еОУкСбкжзО мО/ОаС ФпОУкжзО (ФпОУкжзіб) Ф еб'яезФ е ТСелСгіиСй пжУмСвС 
лТжаФмзФ (РСвС пОУмжкж); 

 УФйж гСХСгіб Ф бжвиягі лиОмПдіб еО оіккі лОлПТж (зСТлСТОмжбкі лТОбО), сС 
бжлиОпФюмьУя кО зСТжУмь кПТПежгПкмО, еОекОпПкСвС б ліглФкзмОХ "О", "б", "в" ліглФкзмФ 
39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, Ф зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіяХ лСкОг УФйФ, язО біглСбігОє лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж"; 

 бОТміУмь мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), зТій оіккжХ лОлПТіб мО гПТжбОмжбіб), сС 
лТжгаОбОюмьУя Ф кПТПежгПкмО, еОекОпПкСвС б ліглФкзмОХ "О", "б", "в" ліглФкзмФ 39.2.1.1 
ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ 
лСкОг УФйФ, язО біглСбігОє лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж"; 
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 УФйО еОкждПккя бОТмСУмі мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), язі лТСгОюмьУя кПТПежгПкмФ, 
еОекОпПкСйФ б ліглФкзмОХ "О", "б", "в" ліглФкзмФ 39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 
УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ лСТібкякС іе УФйСю, язО 
біглСбігОє лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж"; 

 бжлиОмО б вТСрСбіР ОаС кПвТСрСбіР нСТйі, сС егіРУкюємьУя юТжгжпкСю СУСаСю кО 
зСТжУмь її еОУкСбкжзО мО/ОаС ФпОУкжзО - кПТПежгПкмО КзТОїкж Ф еб'яезФ еі 
ейПкрПккяй УмОмФмкСвС зОлімОиФ, бжзФлСй юТжгжпкСю СУСаСю зСТлСТОмжбкжХ лТОб 
Ф биОУкСйФ УмОмФмкСйФ зОлімОиі, бжХСгСй ФпОУкжзО еі УзиОгФ вСУлСгОТУьзСвС 
мСбОТжУмбО ОаС ікрСї ОкОиСвіпкСї СлПТОоії йід юТжгжпкСю СУСаСю мО її ФпОУкжзСй, Ф 
ТСейіТі, сС лТжебСгжмь гС ейПкрПккя кПТСелСгіиПкСвС лТжаФмзФ юТжгжпкСї СУСаж; 

14.1.50. гСаОбзж кО СУкСбі аіСПмОкСиФ - аіСзСйлСкПкмж йСмСТкСвС лОижбО, СмТжйОкі 
рияХСй УжкмПеФ іе еОУмСУФбОккяй аіСПмОкСиФ ОаС ейірФбОккяй аіСПмОкСиФ е СТвОкіпкжйж 
УлСиФзОйж мО лОижбСй, СгПТдОкжйж е бФвиПбСгкПбСї УжТСбжкж, б язжХ бйіУм аіСПмОкСиФ 
біглСбігОє бжйСвОй кСТйОмжбкжХ гСзФйПкміб мО язі кОиПдОмь гС аіСлОижбО; 

14.1.51. гСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк - УФзФлкіУмь мПХкСиСвіпкжХ СлПТОоіР е бжиФпПккя, 
еСзТПйО е лСзиОгіб гкО бСгСРй, мО лПТПйісПккя, Ф мСйФ пжУиі мжйпОУСбП еаПТівОккя, кО 
лСбПТХкю пОУмжкж кОгТ (віТкжпжХ лСТіг, ТФгкСї УжТСбжкж мСсС), сС бйісФє зСТжУкі 
зСлОижкж мО УлПоіОиькжХ бжгіб ТСаім е гСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк, гС язжХ бігкСУжмьУя 
лігеПйкО вОежнізОоія мО бжлиОбияккя, ХійіпкП мО аОзмПТіОиькП бжиФвСбФбОккя, гТОдкО мО 
вігТОбиіпкО ТСеТСазО ТСеУжлкжХ ТСгСбжс, вігТОбиіпкжР мТОкУлСТм віТкжпжХ лСТіг лСзиОгіб 
гкО бСгСРй; 

14.1.52. гСвСбіТ гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя - гСвСбіТ УмТОХФбОккя джммя 
УмТСзСй кО л'ямь і аіиьрП ТСзіб, язжР лПТПгаОпОє УмТОХСбФ бжлиОмФ СгкСТОеСбС ОаС Ф 
бжвиягі ОкФїмПмФ, язсС еОУмТОХСбОкО СУСаО гСджиО гС еОзікпПккя мПТйікФ гії гСвСбСТФ 
УмТОХФбОккя пж лСгії, лПТПгаОпПкСї Ф гСвСбСТі УмТОХФбОккя, ОаС гСУявиО бізФ, бжекОпПкСвС 
гСвСбСТСй. МОзжР гСвСбіТ кП йСдП лПТПгаОпОмж пОУмзСбжХ бжлиОм лТСмявСй лПТржХ л'ямж 
ТСзіб РСвС гії, зТій мжХ, сС егіРУкююмьУя Ф ТОеі кОУмОккя УмТОХСбжХ бжлОгзіб, лСб'яеОкжХ іе 
УйПТмю пж ХбСТСаСю еОУмТОХСбОкСї СУСаж ОаС кПсОУкжй бжлОгзСй, сС лТжебПиС гС 
бУмОкСбиПккя еОУмТОХСбОкіР СУСаі ікбОиігкСУмі I ОаС II вТФлж пж бУмОкСбиПккя ікбОиігкСУмі 
СУСаі, язО кП гСУявиО біУійкОгоямжТіпкСвС бізФ. ЙТж оьСйФ лиОмкжз лСгОмзФ - ТСаСмСгОбПоь 
кП йСдП аФмж бжвСгСкОаФбОпПй еО мОзжйж гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя джммя; 

14.1.521. гСвСбіТ гСаТСбіиькСвС йПгжпкСвС УмТОХФбОккя - гСвСбіТ УмТОХФбОккя, язжР 
лПТПгаОпОє УмТОХСбФ бжлиОмФ, сС егіРУкюємьУя еОзиОгОй СХСТСкж егСТСб'я Ф ТОеі кОУмОккя 
УмТОХСбСвС бжлОгзФ, лСб'яеОкСвС іе ХбСТСаСю еОУмТОХСбОкСї СУСаж ОаС кПсОУкжй 
бжлОгзСй. МОзжР гСвСбіТ йОє мОзСд лПТПгаОпОмж йікійОиькжР УмТСз РСвС гії Сгжк Тіз мО 
лСбПТкПккя УмТОХСбжХ лиОмПдіб бжзиюпкС УмТОХФбОиькжзФ лТж гСУмТСзСбСйФ ТСеіТбОккі 
гСвСбСТФ; 

14.1.522. гСвСбіТ УмТОХФбОккя гСгОмзСбСї лПкУії - оП гСвСбіТ УмТОХФбОккя, язжР 
лПТПгаОпОє СаСб'яеСз УмТОХСбжзО сСгС егіРУкПккя УмТОХСбСї бжлиОмж (бжлиОм) мО/ОаС 
бжлиОм Ф бжвиягі ОкФїмПмФ б ТОеі гСУявкПккя еОУмТОХСбОкСю СУСаСю лПкУіРкСвС бізФ, 
бжекОпПкСвС еО еОябСю еОУмТОХСбОкСї СУСаж Ф гСвСбСТі УмТОХФбОккя біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО е ФТОХФбОккяй мСвС, сС мОзжР лПкУіРкжР біз кП йСдП аФмж йПкржй аіиьрП 
кід кО 10 ТСзіб біг лПкУіРкСвС бізФ, язжР кОгОє лТОбС кО лПкУію еО еОвОиькССаСб'яезСбжй 
гПТдОбкжй лПкУіРкжй УмТОХФбОккяй. ДСУмТСзСбП лТжлжкПккя гСвСбСТФ гС гСУявкПккя 
еОУмТОХСбОкСю СУСаСю еОекОпПкСвС б гСвСбСТі лПкУіРкСвС бізФ кПйСдижбП, зТій бжлОгзіб: 
кОябкСУмі йПгжпкС лігмбПТгдПкСвС зТжмжпкСвС УмОкФ егСТСб'я (СкзСеОХбСТюбОккя, ікУФиьм 
мСсС) ОаС бУмОкСбиПккя еОУмТОХСбОкіР СУСаі ікбОиігкСУмі I ОаС II вТФлж; бжїегФ 
УмТОХФбОиькжзО мО/ОаС еОУмТОХСбОкСї СУСаж кО лСУміРкП лТСджбОккя еО йПді КзТОїкж; 
УйПТмі еОУмТОХСбОкСї СУСаж. ВжвСгСкОаФбОпПй еО мОзжй гСвСбСТСй йСдП аФмж ижрП 
еОУмТОХСбОкО СУСаО ОаС УлОгзСєйоі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. ИУСаижбСУмі ейікж 
УмТОХСбжзО еО гСвСбСТСй УмТОХФбОккя гСгОмзСбСї лПкУії бУмОкСбиююмьУя біглСбігкС гС 
еОзСкФ; 
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14.1.53. гСзФйПкм ікСеПйкСї гПТдОбж, еО язжй егіРУкюємьУя УмявкПккя УФйж 
лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ - ТірПккя зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ 
ікСеПйкСї гПТдОбж лТС кОТОХФбОккя лСгОмзСбСвС аСТвФ гС аюгдПмФ мОзСї гПТдОбж, сС кО 
еОлжм еОекОпПкСвС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ біглСбігкС гС йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж 
лігиявОє бжзСкОккю кО мПТжмСТії КзТОїкж; 

14.1.54. гСХіг е гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж - аФгь-язжР гСХіг, СмТжйОкжР 
ТПежгПкмОйж ОаС кПТПежгПкмОйж, Ф мСйФ пжУиі біг аФгь-язжХ бжгіб їХ гіяиькСУмі кО мПТжмСТії 
КзТОїкж (бзиюпОюпж бжлиОмФ (кОТОХФбОккя) бжкОвСТСгж ікСеПйкжйж ТСаСмСгОбояйж), її 
зСкмжкПкмОиькСйФ рПиьні, Ф бжзиюпкіР (йСТУьзіР) ПзСкСйіпкіР еСкі, Ф мСйФ пжУиі, ОиП кП 
бжзиюпкС, гСХСгж Ф бжвиягі: 

О) лТСоПкміб, гжбігПкгіб, ТСяимі мО аФгь-язжХ ікржХ лОУжбкжХ (ікбПУмжоіРкжХ) гСХСгіб, 
УлиОпПкжХ ТПежгПкмОйж КзТОїкж ОаС лСУміРкжйж лТПгУмОбкжомбОйж кПТПежгПкміб б КзТОїкі; 

а) гСХСгіб біг кОгОккя ТПежгПкмОй ОаС кПТПежгПкмОй б СТПкгФ (зСТжУмФбОккя) йОРкО, 
ТСемОрСбОкСвС б КзТОїкі, бзиюпОюпж ТФХСйжР УзиОг мТОкУлСТмФ, лТжлжУОкСвС гС 
ТСемОрСбОкжХ б КзТОїкі лСТміб; 

б) гСХСгіб біг лТСгОдФ ТФХСйСвС мО кПТФХСйСвС йОРкО, гСХСгіб біг бігпФдПккя 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб, оіккжХ лОлПТіб, Ф мСйФ пжУиі ОзоіР ФзТОїкУьзжХ ПйімПкміб; 

в) гСХСгіб, СмТжйОкжХ Ф бжвиягі бкПУзіб мО лТПйіР кО УмТОХФбОккя і лПТПУмТОХФбОккя 
Тжежзіб кО мПТжмСТії КзТОїкж; 

ґ) гСХСгіб УмТОХСбжзіб - ТПежгПкміб біг УмТОХФбОккя Тжежзіб УмТОХФбОиькжзіб - ТПежгПкміб 
еО йПдОйж КзТОїкж; 

г) ікржХ гСХСгіб біг гіяиькСУмі, Ф мСйФ пжУиі лСб'яеОкжХ е лСбкСю ОаС пОУмзСбСю 
лПТПФУмФлзСю лТОб мО СаСб'яезіб еО ФвСгОйж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж ОаС кО мПТжмСТіяХ, сС лПТПаФбОюмь ліг зСкмТСиПй зСкмТСиююпжХ СТвОкіб (Ф еСкОХ 
йжмкСвС зСкмТСию, кО УлПоіОиіеСбОкжХ иіоПкеіРкжХ йжмкжХ УзиОгОХ мСсС); 

П) УлОгсжкж, лСгОТФкзіб, бжвТОріб, лТжеіб; 
є) еОТСаімкСї лиОмж, ікржХ бжлиОм мО бжкОвСТСг, бжлиОпПкжХ біглСбігкС гС ФйСб 

мТФгСбСвС мО ожбіиькС-лТОбСбСвС гСвСбСТФ; 
д) гСХСгіб біг еОРкяммя ліглТжєйкжоьзСю мО кПеОиПдкСю лТСнПУіРкСю гіяиькіУмю; 
е) гСХСгіб біг бігпФдПккя лТОб кО бжгСаФмСз мО ТСеТСазФ ТСгСбжс зСТжУкжХ зСлОижк, 

йікПТОиькжХ гдПТПи мО ікржХ лТжТСгкжХ ТПУФТУіб; 
ж) лТжаФмзіб біг бігпФдПккя ОзоіР, пОУмСз, зСТлСТОмжбкжХ ОаС ікржХ ОкОиСвіпкжХ лТОб б 

ікСеПйкжХ зСйлОкіяХ, СТвОкіеОоіяХ, ФмбСТПкжХ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ікржХ гПТдОб 
(ікСеПйкі юТжгжпкі СУСаж), язі біглСбігОюмь мОзжй ФйСбОй: 

1) Ф аФгь-язжР йСйПкм пОУФ блТСгСбд 365 гкіб, сС лПТПгФюмь лТСгОдФ ОаС ікрСйФ 
бігпФдПккю, бОТміУмь ОзоіР, пОУмСз, зСТлСТОмжбкжХ ОаС ікржХ ОкОиСвіпкжХ лТОб ікСеПйкСї 
юТжгжпкСї СУСаж кО 50 і аіиьрП бігУСмзіб ФмбСТюємьУя еО ТОХФкСз ОзоіР, пОУмСз б 
ФзТОїкУьзіР юТжгжпкіР СУСаі, язі кОиПдОмь еОекОпПкіР ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі лТяйС ОаС 
СлСУПТПгзСбОкС, мО 

2) Ф аФгь-язжР йСйПкм пОУФ блТСгСбд 365 гкіб, сС лПТПгФюмь лТСгОдФ ОаС ікрСйФ 
бігпФдПккю, бОТміУмь ОзоіР, пОУмСз б ФзТОїкУьзіР юТжгжпкіР СУСаі кО 50 і аіиьрП бігУСмзіб 
ФмбСТюємьУя еО ТОХФкСз кПТФХСйСвС йОРкО, язП ТСемОрСбОкС б КзТОїкі мО кОиПджмь мОзіР 
ФзТОїкУьзіР юТжгжпкіР СУСаі ОаС бжзСТжУмСбФємьУя мОзСю ФзТОїкУьзСю юТжгжпкСю СУСаСю 
кО лігУмОбі гСвСбСТФ СлПТОоіРкСї ОаС нікОкУСбСї СТПкгж (иіеіквФ) пж ОкОиСвіпкСвС гСвСбСТФ, і 
мОзП бжзСТжУмОккя йОє бігСаТОдОмжУя б СаиізФ мОзСї юТжгжпкСї СУСаж яз Озмжб, Ф мСйФ 
пжУиі Озмжб е лТОбО зСТжУмФбОккя, евігкС е бжйСвОйж кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

і) лТжаФмзіб кПТПежгПкміб біг бігпФдПккя ОзоіР, зСТлСТОмжбкжХ лТОб Ф УмОмФмкСйФ 
зОлімОиі юТжгжпкСї СУСаж - ТПежгПкмО КзТОїкж, еО ФйСбж сС Ф аФгь-язжР пОУ блТСгСбд 365 
гкіб, сС лПТПгФюмь лТСгОдФ ОаС ікрСйФ бігпФдПккю, бОТміУмь мОзжХ ОзоіР, зСТлСТОмжбкжХ 
лТОб кО 50 і аіиьрП бігУСмзіб ФмбСТюбОиОУя еО ТОХФкСз кПТФХСйСвС йОРкО, сС ТСемОрСбОкС 
б КзТОїкі мО кОиПджмь мОзіР юТжгжпкіР СУСаі - ТПежгПкмФ КзТОїкж ОаС бжзСТжУмСбФємьУя 

http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
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мОзСю юТжгжпкСю СУСаСю - ТПежгПкмСй КзТОїкж кО лігУмОбі гСвСбСТФ СлПТОоіРкСї ОаС 
нікОкУСбСї СТПкгж (иіеіквФ) пж ОкОиСвіпкСвС гСвСбСТФ, і мОзП бжзСТжУмОккя йОє 
бігСаТОдОмжУя б СаиізФ мОзСї юТжгжпкСї СУСаж яз Озмжб, Ф мСйФ пжУиі Озмжб е лТОбО 
зСТжУмФбОккя, евігкС е бжйСвОйж кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

ВОТміУмь ОзоіР, пОУмСз, зСТлСТОмжбкжХ ОаС ікржХ ОкОиСвіпкжХ лТОб (гия оіиПР ОаеОоФ 
гТФвСвС ліглФкзмФ "ж" мО ліглФкзмФ "і" оьСвС ліглФкзмФ) мО кПТФХСйСвС йОРкО (гия оіиПР 
ОаеОоФ мТПмьСвС ліглФкзмФ "ж" мО ліглФкзмФ "і" оьСвС ліглФкзмФ) бжекОпОємьУя кО лігУмОбі 
аОиОкУСбСї (еОижрзСбСї) бОТмСУмі еО гОкжйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ яз кОРбжсО УФйО Ф 
аФгь-язжР йСйПкм пОУФ блТСгСбд 365 гкіб, сС лПТПгФюмь лТСгОдФ ОаС ікрСйФ бігпФдПккю, 
мО лігиявОє лСТібкяккю е бОТміУмю ікрСвС йОРкО (Озмжбіб) евігкС е аОиОкУСбСю 
(еОижрзСбСю) бОТміУмю еО гОкжйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мОзСї юТжгжпкСї СУСаж; 

14.1.55. гСХіг, СмТжйОкжР е гдПТПи еО йПдОйж КзТОїкж, - аФгь-язжР гСХіг, СмТжйОкжР 
ТПежгПкмОйж, Ф мСйФ пжУиі біг аФгь-язжХ бжгіб їХ гіяиькСУмі еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж, бзиюпОюпж лТСоПкмж, гжбігПкгж, ТСяимі мО аФгь-язі ікрі бжгж лОУжбкжХ гСХСгіб, 
УлОгсжкФ, лСгОТФкзж, бжвТОрі, лТжеж, гСХСгж біг бжзСкОккя ТСаім (кОгОккя лСУиФв) еО 
ожбіиькС-лТОбСбжйж мО мТФгСбжйж гСвСбСТОйж, біг кОгОккя ТПежгПкмОй б СТПкгФ 
(зСТжУмФбОккя) йОРкО, ТСемОрСбОкСвС еО йПдОйж КзТОїкж, бзиюпОюпж ТФХСйжР УзиОг 
мТОкУлСТмФ, лТжлжУОкСвС гС ТСемОрСбОкжХ еО йПдОйж КзТОїкж лСТміб, гСХСгж біг лТСгОдФ 
йОРкО, ТСемОрСбОкСвС еО йПдОйж КзТОїкж, гСХіг біг бігпФдПккя ікбПУмжоіРкжХ Озмжбіб, Ф 
мСйФ пжУиі зСТлСТОмжбкжХ лТОб, оіккжХ лОлПТіб мСсС; ікрі гСХСгж біг аФгь-язжХ бжгіб 
гіяиькСУмі еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС мПТжмСТіР, кПлігзСкмТСиькжХ 
зСкмТСиююпжй СТвОкОй; 

14.1.56. бжзиюпПкС; 
14.1.56. ПиПзмТСккО ОгТПУО - ОгТПУО ПиПзмТСккСї лСрмж лиОмкжзО лСгОмзіб, сС 

УзиОгОємьУя е ігПкмжнізОмСТО, лСекОпзж "@" мО гСйПккСвС ійПкі, сС бжзСТжУмСбФємьУя 
лиОмкжзСй лСгОмзіб гия ижУмФбОккя е гПТдОбкжйж, Ф мСйФ пжУиі зСкмТСиююпжйж, СТвОкОйж 
мО лСбігСйияємьУя рияХСй бкПУПккя ОгТПУж ПиПзмТСккСї лСрмж гС СаиізСбжХ гОкжХ 
лиОмкжзО лСгОмзіб, еСзТПйО б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі; 

14.1.561. ПиПзмТСккО ігПкмжнізОоія - лТСоПгФТО бжзСТжУмОккя ігПкмжнізОоіРкжХ гОкжХ 
СУСаж б ПиПзмТСккіР нСТйі, язі СгкСекОпкС бжекОпОюмь ніежпкФ СУСаФ, юТжгжпкФ СУСаФ ОаС 
лТПгУмОбкжзО ніежпкСї пж юТжгжпкСї СУСаж. ДСебСиПкі гия бжзСТжУмОккя мПХкСиСвії гия 
ігПкмжнізОоії лиОмкжзіб лСгОмзіб б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі лиОмкжзО лСгОмзіб бжекОпОюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

14.1.562. ПиПзмТСккжР зОаікПм - УФзФлкіУмь ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ УжУмПй 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
лТжекОпПкжХ гия беОєйСгії йід лиОмкжзОйж лСгОмзіб мО гПТдОбкжйж, Ф мСйФ пжУиі 
зСкмТСиююпжйж, СТвОкОйж е лжмОкь ТПОиіеОоії лТОб мО СаСб'яезіб, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі 
СТвОкж, мО кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, лТжРкямжйж кО лігУмОбі мО кО бжзСкОккя оьСвС 
КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі 
СТвОкж. 

ВеОєйСгія ТПОиіеФємьУя пПТПе: 
 лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб - лиОмкжзіб лСгОмзіб, ТСаСмО б язСйФ 

егіРУкюємьУя Ск-иОРк (пПТПе йПТПдФ ІкмПТкПм Ф ТПджйі ТПОиькСвС пОУФ) мО кП 
бжйОвОє СаСб'яезСбСвС бжзСТжУмОккя УлПоіОиіеСбОкСвС зиієкмУьзСвС еОУмСУФбОккя; 

 лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб - гПТдОбкжХ СТвОкіб, Ф мСйФ пжУиі 
зСкмТСиююпжХ; 

 лТСвТОйкжР ікмПТнПРУ (API), сС гОє ейСвФ ТПОиіеФбОмж лСбкСмФ нФкзоіСкОиФ 
ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ; 

http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
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 ікрі еОУСаж, аОеж гОкжХ, ТПєУмТж, сС бПгФмьУя б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, ікнСТйОоіРкі, 
мПиПзСйФкізОоіРкі, ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкі УжУмПйж оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ЙСТягСз нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

14.1.563. ПиПзмТСккО УжвОТПмО - бжТіа, язжР йСдП аФмж бжзСТжУмОкжР гия УлСджбОккя 
(бгжХОккя) лОТіб, сС ФмбСТююмьУя бкОУиігСз кОвТібОккя зСйлСкПкмОйж мОзСвС бжТСаФ 
Тігжк, сС йіУмямь ОаС кП йіУмямь кізСмжк. ДиПзмТСккі УжвОТПмж йСдФмь аФмж СгкСТОеСбжйж 
ОаС аОвОмСТОеСбжйж; 

14.1.564. Тігжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, - Тігзі УФйірі ХійіпкжХ 
ТПпСбжк, сС йіУмямь ОаС кП йіУмямь кізСмжк, бжзСТжУмСбФюмьУя гия УмбСТПккя лОТж б 
ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ мО йіУмямьУя, еСзТПйО, б зОТмТжгдОХ, еОлТОбкжХ зСкмПРкПТОХ мО 
ікржХ єйкСУмяХ; 

14.1.565. ПиПзмТСккі лСУиФвж - лСУиФвж, язі лСУмОпОюмьУя пПТПе йПТПдФ ІкмПТкПм, 
ОбмСйОмжеСбОкС, еО гСлСйСвСю ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР мО лПТПбОдкС аПе бмТФпОккя 
июгжкж, Ф мСйФ пжУиі рияХСй бУмОкСбиПккя УлПоіОиькСвС еОУмСУФкзФ ОаС гСгОмзО кО 
УйОТмнСкОХ, лиОкрПмОХ, мПиПбіеіРкжХ лТжРйОпОХ пж ікржХ ожнТСбжХ лТжУмТСяХ. ДС мОзжХ 
лСУиФв, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, кОиПдОмь: 

О) лСУмОпОккя ПиПзмТСккжХ лТжйіТкжзіб, кОгОккя гСУмФлФ гС еСаТОдПкь, мПзУміб мО 
ікнСТйОоії, Ф мСйФ пжУиі, ОиП кП бжзиюпкС, ліглжУзО кО ПиПзмТСккі вОеПмж, дФТкОиж, зкжвж, 
кОгОккя гСУмФлФ мО/ОаС еОбОкмОдПккя нСмСвТОніР, вТОніпкжХ еСаТОдПкь, бігПСйОмПТіОиіб; 

а) кОгОккя гСУмФлФ гС аОе гОкжХ, Ф мСйФ пжУиі зСТжУмФбОккя лСрФзСбжйж УжУмПйОйж мО 
УиФдаОйж зОмОиСвіб Ф йПТПді ІкмПТкПм; 

б) лСУмОпОккя ПиПзмТСккжХ лТжйіТкжзіб (ПиПзмТСккС-ожнТСбСї ікнСТйОоії) мО/ОаС 
кОгОккя гСУмФлФ гС ОФгіСбіеФОиькжХ мбСТіб, бігПС- мО ОФгіСмбСТіб кО еОйСбиПккя, івСТ, 
бзиюпОюпж лСУмОпОккя лСУиФв е ФпОУмі б мОзжХ івТОХ, лСУмОпОккя лСУиФв е гСУмФлФ гС 
мПиПбіеіРкжХ лТСвТОй (зОкОиіб) пж їХ лОзПміб, зТій гСУмФлФ гС мПиПбіеіРкжХ лТСвТОй 
СгкСпОУкС е їХ мТОкУиюбОккяй пПТПе мПиПбіеіРкФ йПТПдФ; 

в) кОгОккя гСУмФлФ гС ікнСТйОоіРкжХ, зСйПТоіРкжХ, ТСебОдОиькжХ ПиПзмТСккжХ ТПУФТУіб 
мО ікржХ лСгіакжХ ТПУФТУіб, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, ТСейісПкжХ кО лиОмнСТйОХ 
УліиькСвС гСУмФлФ гС ікнСТйОоії пж бігПСйОмПТіОиіб; 

ґ) лСУмОпОккя лСУиФв е гжУмОкоіРкСвС кОбпОккя б йПТПді ІкмПТкПм, лТСбПгПккя мО 
кОгОккя язСвС кП лСмТПаФє ФпОУмі июгжкж, Ф мСйФ пжУиі рияХСй кОгОккя гСУмФлФ гС 
біТмФОиькжХ зиОУіб, СУбімкіХ ТПУФТУіб, Ф язжХ Фпкі бжзСкФюмь еОбгОккя СкиОРк, О Соікзж 
бжУмОбияюмьУя ОбмСйОмжпкС, аПе ФпОУмі июгжкж (ОаС е йікійОиькСю її ФпОУмю); 

г) кОгОккя ХйОТкСї лСУиФвж б пОУмжкі кОгОккя СапжУиюбОиькжХ ТПУФТУіб, ТПУФТУіб 
еаПТівОккя ОаС УжУмПй ПиПзмТСккжХ зСйФкізОоіР еО гСлСйСвСю мПХкСиСвіР ХйОТкжХ 
СапжУиПкь; 

П) лСУмОпОккя лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя мО СкСбиПкь гС кьСвС, Ф мСйФ пжУиі 
ПиПзмТСккжХ лТжйіТкжзіб, кОгОккя гСУмФлФ гС кжХ, О мОзСд гжУмОкоіРкП СаУиФвСбФбОккя 
лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя мО ПиПзмТСккСвС СаиОгкОккя; 

є) кОгОккя ТПзиОйкжХ лСУиФв Ф йПТПді ІкмПТкПм, йСаіиькжХ гСгОмзОХ мО кО ікржХ 
ПиПзмТСккжХ ТПУФТУОХ, кОгОккя ТПзиОйкСвС лТСУмСТФ, Ф мСйФ пжУиі рияХСй ТСейісПккя 
аОкПТкжХ ТПзиОйкжХ лСбігСйиПкь кО бПа-УОРмОХ, бПа-УмСТікзОХ пж бПа-лСТмОиОХ. 

З йПмСю еОУмСУФбОккя оьСвС ліглФкзмФ гС ПиПзмТСккжХ лСУиФв, еОекОпПкжХ б ОаеОоі 
лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ, кП бігкСУямьУя мОзі СлПТОоії: 

 лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, еОйСбиПккя (аТСкюбОккя) язжХ егіРУкюємьУя пПТПе 
йПТПдФ ІкмПТкПм, еО гСлСйСвСю йСаіиькжХ гСгОмзіб мО ікржХ ПиПзмТСккжХ ТПУФТУіб, О 
нОзмжпкП лСУмОпОккя егіРУкюємьУя аПе бжзСТжУмОккя йПТПді ІкмПТкПм (еСзТПйО, 
лСУиФвж е ТСейісПккя, бжкОРйОккя ОбмСйСаіиіб, лСУиФвж еОзиОгіб ХОТпФбОккя е 
лСУмОпОккя лТСгФзоії, лСУиФвж лОУОджТУьзСвС мТОкУлСТмФ мО ікрі лСгіакі лСУиФвж); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0942-17#n16
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 лСУмОпОккя мСбОТіб мО/ОаС ікржХ лСУиФв, бігйіккжХ біг ПиПзмТСккжХ лСУиФв, Ф УзиОгі 
язжХ є ПиПзмТСккі лСУиФвж, Ф ТОеі язсС бОТміУмь ПиПзмТСккжХ лСУиФв бзиюпПкО гС 
еОвОиькСї бОТмСУмі мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв; 

 лСУмОпОккя лСУиФв е гжУмОкоіРкСвС кОбпОккя б йПТПді ІкмПТкПм, Ф ТОеі язсС йПТПдО 
ІкмПТкПм бжзСТжУмСбФємьУя бжзиюпкС яз еОУіа зСйФкізОоії йід бжзиОгОпПй і 
УиФХОпПй; 

 лСУмОпОккя лТжйіТкжзіб мбСТіб Ф вОиФеі кОФзж, иімПТОмФТж і йжУмПомбО кО 
йОмПТіОиькжХ кСУіяХ; 

 кОгОккя зСкУФиьмОоіРкжХ лСУиФв ПиПзмТСккСю лСрмСю; 
 кОгОккя лСУиФв е гСУмФлФ гС йПТПді ІкмПТкПм; 

14.1.57. ПзСиСвіпкжР лСгОмСз - еОвОиькСгПТдОбкжР СаСб'яезСбжР лиОмід, сС 
УлТОбияємьУя е нОзмжпкжХ СаУявіб бжзжгіб Ф ОмйСУнПТкП лСбімТя, Узжгіб Ф бСгкі Са'єзмж 
еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк, ТСейісПккя бігХСгіб, нОзмжпкСвС СаУявФ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, 
сС мжйпОУСбС еаПТівОюмьУя їХ бжТСакжзОйж, нОзмжпкСвС СаУявФ ФмбСТПкжХ ТОгіСОзмжбкжХ 
бігХСгіб мО е нОзмжпкСвС СаУявФ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, кОзСлжпПкжХ гС 1 збімкя 2009 ТСзФ; 

14.1.58. ПйіУіРкжР гСХіг - УФйО лПТПбжсПккя кОгХСгдПкь, СмТжйОкжХ ПйімПкмСй біг ПйіУії 
(бжлФУзФ) биОУкжХ ОзоіР (ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб) мО ікбПУмжоіРкжХ УПТмжнізОміб, кОг 
кСйікОиькСю бОТміУмю мОзжХ ОзоіР (ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб) мО ікбПУмжоіРкжХ 
УПТмжнізОміб (ліг пОУ їХ лПТбжккСвС ТСейісПккя), ОаС кОг оікСю ебСТСмкСвС бжзФлФ ліг пОУ 
кОУмФлкжХ ТСейісПкь ікбПУмжоіРкжХ УПТмжнізОміб мО ОзоіР ікбПУмжоіРкжХ нСкгіб; 

14.1.59. джмиСбС-зСйФкОиькі ліглТжєйУмбО - УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі 
аПелСУПТПгкьС бжТСаияюмь, УмбСТююмь мО/ОаС кОгОюмь джмиСбС-зСйФкОиькі лСУиФвж 
(еОУмСУСбФємьУя гС ТСегіиФ IX оьСвС КСгПзУФ); 

14.1.591. ЗОвОиькжР УмОкгОТм ебімкСУмі CRS - еОвОиькжР УмОкгОТм ебімкСУмі мО кОиПдкСї 
лПТПбіТзж ікнСТйОоії лТС нікОкУСбі ТОХФкзж, язжР бзиюпОє зСйПкмОТі гС кьСвС (Common 
Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS), УХбОиПкжР 
КОгСю ИТвОкіеОоії ПзСкСйіпкСвС УлібТСаімкжомбО мО ТСебжмзФ 15 ижлкя 2014 ТСзФ (іе 
ейікОйж мО гСлСбкПккяйж); 

14.1.60. єгжкжР ТПєУмТ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ - ТПєУмТ бігСйСУмПР сСгС лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ мО ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, язжР бПгПмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі евігкС е 
кОгОкжйж лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь ПиПзмТСккжйж гСзФйПкмОйж; 

14.1.601. ЄгжкжР ТПєУмТ ОзожекжХ кОзиОгкжХ - ТПєУмТ бігСйСУмПР сСгС ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ, язжР бПгПмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі евігкС е кОгОкжйж лиОмкжзОйж ОзожекСвС 
лСгОмзФ ПиПзмТСккжйж гСзФйПкмОйж; 

14.1.61. бжзиюпПкС; 
14.1.62. бжзиюпПкС; 
14.1.63. бжзиюпПкС; 
14.1.64. бжзиюпПкС; 
14.1.65. бжзиюпПкС; 
14.1.66. бжзиюпПкС; 
14.1.67. бжзиюпПкС; 
14.1.68. бжзиюпПкС; 
14.1.69. бжзиюпПкС; 
14.1.70. бжзиюпПкС; 
14.1.71. ебжпОРкО оікО - оікО мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), бжекОпПкО УмСТСкОйж гСвСбСТФ, язсС 

ікрП кП бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй. ЯзсС кП гСбПгПкС ебСТСмкП, ббОдОємьУя, сС мОзО 
ебжпОРкО оікО біглСбігОє Тібкю ТжкзСбжХ оік. МП бжекОпПккя кП лСржТюємьУя кО СлПТОоії, 
сС бжекОюмьУя зСкмТСиьСбОкжйж біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі язсС оікж (кОоікзж) кО мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж) лігиявОюмь гПТдОбкСйФ 
ТПвФиюбОккю евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ебжпОРкСю ббОдОємьУя оікО, бУмОкСбиПкО 
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біглСбігкС гС лТОбжи мОзСвС ТПвФиюбОккя. МП лСиСдПккя кП лСржТюємьУя кО бжлОгзж, 
зСиж бУмОкСбиюємьУя йікійОиькО оікО лТСгОдФ ОаС ікгжзОмжбкО оікО. К мОзСйФ ТОеі 
ебжпОРкСю оікСю ббОдОємьУя оікО, бжекОпПкО УмСТСкОйж гСвСбСТФ, ОиП кП кждпП еО 
йікійОиькФ ОаС ікгжзОмжбкФ оікФ. 

ЯзсС ліг пОУ егіРУкПккя СлПТОоії СаСб'яезСбжй є лТСбПгПккя Соікзж, бОТміУмь Са'єзмО 
Соікзж є лігУмОбСю гия бжекОпПккя ебжпОРкСї оікж гия оіиПР СлСгОмзФбОккя. 

Йіг пОУ лТСбПгПккя ОФзоіСкФ (лФаиіпкжХ мСТвіб) ебжпОРкСю ббОдОємьУя оікО, язО 
УзиОиОУя еО ТПеФиьмОмОйж мОзСвС ОФзоіСкФ (лФаиіпкжХ мСТвіб), СаСб'яезСбіУмь лТСбПгПккя 
язСвС лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

ЯзсС лСУмОпОккя мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) егіРУкюємьУя кО лігУмОбі нСТбОТгкСвС ОаС 
н'юпПТУкСвС зСкмТОзмФ, ебжпОРкСю оікСю є оікО, язО біглСбігОє нСТбОТгкіР ОаС н'юпПТУкіР 
оікі кО гОмФ ФзиОгПккя мОзСвС зСкмТОзмФ. 

ЯзсС лТСгОд (бігпФдПккя) мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі йОРкО, лПТПгОкСвС Ф еОУмОбФ 
лСежпОиькжзСй е йПмСю еОаПелПпПккя бжйСв зТПгжмСТО, егіРУкюємьУя Ф лТжйФУСбСйФ 
лСТягзФ евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ебжпОРкСю оікСю є оікО, УнСТйСбОкО ліг пОУ мОзСвС 
лТСгОдФ; 

14.1.711. ЗбжпОРкО оікО йОРкО, ТСаім, лСУиФв лТж бжекОпПккі аОеж СлСгОмзФбОккя 
ТПежгПкмОйж Дія Лімі - лиОмкжзОйж лСгОмзФ, сС УлиОпФюмь лСгОмСз кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, лТж егіРУкПккі СлПТОоіР, язі є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя 
біглСбігкС гС лФкзмФ 135.2 УмОммі 135, лФкзмФ 137.10 УмОммі 137 мО лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 
оьСвС КСгПзУФ (зТій бжекОпПккя аОеж СлСгОмзФбОккя Ф ТОеі егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР), бжекОпОємьУя кО Тібкі оікж гСвСбСТФ, ОиП кП кждпП оікж лТжгаОккя йОРкО (ТСаім, 
лСУиФв), О гия кПСаСТСмкжХ Озмжбіб - кП кждпП аОиОкУСбСї (еОижрзСбСї) бОТмСУмі еО гОкжйж 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, сС УзиОиОУя УмОкСй кО лСпОмСз зОиПкгОТкСвС йіУяоя, лТСмявСй 
язСвС егіРУкююмьУя СлПТОоії лТСгОдФ (бігпФдПккя), иізбігОоії мОзжХ кПСаСТСмкжХ Озмжбіб. 

Дия йОРкО (зТій кПСаСТСмкжХ Озмжбіб), ТСаім, лСУиФв, бжТСаиПкжХ (УмбСТПкжХ, кОгОкжХ) 
лиОмкжзСй лСгОмзФ, ебжпОРкО оікО бжекОпОємьУя кО Тібкі оікж гСвСбСТФ, ОиП кП кждпП 
бжТСакжпСї УСаібОТмСУмі, язО ТСеТОХСбОкО еО лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ біглСбігкС 
гС лТжкожліб, йПмСгіб і лТСоПгФТ, бжекОпПкжХ б СаиізСбіР лСиімжоі лиОмкжзО лСгОмзФ. ЯзсС 
б СаиізСбіР лСиімжоі мОзі лТжкожлж, йПмСгж і лТСоПгФТж кП бжекОпПкі, зСкмТСиююпжР СТвОк 
УОйСУміРкС ТСеТОХСбФє бжТСакжпФ УСаібОТміУмь біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь 
(УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

14.1.72. еПйПиькжР лСгОмСз - СаСб'яезСбжР лиОмід, сС УлТОбияємьУя е биОУкжзіб 
еПйПиькжХ гіиякСз мО еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), О мОзСд лСУміРкжХ еПйиПзСТжУмФбОпіб (гОиі - 
лСгОмСз гия оіиПР ТСегіиФ XII оьСвС КСгПзУФ); 

14.1.73. еПйиПзСТжУмФбОпі - юТжгжпкі мО ніежпкі СУСаж (ТПежгПкмж і кПТПежгПкмж), язі 
зСТжУмФюмьУя еПйПиькжйж гіиякзОйж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі: 

 кО лТОбі лСУміРкСвС зСТжУмФбОккя; 
 кО ФйСбОХ СТПкгж; 

14.1.74. еПйПиькО гіиякзО - пОУмжкО еПйкСї лСбПТХкі е ФУмОкСбиПкжйж йПдОйж, лПбкжй 
йіУоПй ТСемОрФбОккя, оіиьСбжй (вСУлСгОТУьзжй) лТжекОпПккяй мО е бжекОпПкжйж сСгС кПї 
лТОбОйж; 

14.1.75. еПйПиькП лСиілрПккя - ТПеФиьмОмж аФгь-язжХ еОХСгіб, сС лТжебСгямь гС ейікж 
язіУкжХ ХОТОзмПТжУмжз еПйПиькСї гіиякзж мО її бОТмСУмі. ДС еПйПиькжХ лСиілрПкь кОиПдОмь 
йОмПТіОиькі Са'єзмж, ТСемОрСбОкі Ф йПдОХ еПйПиькСї гіиякзж, лПТПйісПккя язжХ є 
кПйСдижбжй аПе їХ екПоікПккя мО ейікж лТжекОпПккя, О мОзСд ТПеФиьмОмж вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі ОаС лТСбПгПккя лПбкСвС бжгФ ТСаім (ейікО ТПиьєнФ, лСиілрПккя ґТФкміб, 
ТСейісПккя лСУібіб, аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь, ікдПкПТкСї ікнТОУмТФзмФТж мСсС); 

14.1.76. еПйиі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя - еПйиі, кОгОкі гия бжТСакжомбО 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, егіРУкПккя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї кОФзСбС-гСУиігкСї мО 
кОбпОиькСї гіяиькСУмі, ТСейісПккя біглСбігкСї бжТСакжпСї ікнТОУмТФзмФТж, Ф мСйФ пжУиі 
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ікнТОУмТФзмФТж СлмСбжХ Тжкзіб УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, ОаС лТжекОпПкі гия ожХ 
оіиПР; 

14.1.77. еПйиі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя гия оіиПР виОбж 1 ТСегіиФ XIV оьСвС 
КСгПзУФ - еПйиі, кОгОкі гия бжТСакжомбО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії; 

14.1.78.  
еПйиі джмиСбСї мО вТСйОгУьзСї еОаФгСбж 

- еПйПиькі гіиякзж б йПдОХ кОУПиПкжХ лФкзміб, язі бжзСТжУмСбФюмьУя гия ТСейісПккя 
джмиСбСї еОаФгСбж, вТСйОгУьзжХ аФгібПиь і УлСТФг, ікржХ Са'єзміб еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя; 

14.1.781. еПйиі еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ - гС еПйПиь еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ кОиПдОмь 
еПйиі УйФв бігбПгПккя еОиіекжоь ліг еОиіекжпкжй лСиСмкСй мО РСвС СаиОрмФбОккяй, 
УмОкоіяйж е ФУійО аФгібияйж і УлСТФгОйж ПкПТвПмжпкСвС, иСзСйСмжбкСвС, бОвСккСвС, 
зСиіРкСвС, бОкмОдкСвС і лОУОджТУьзСвС вСУлСгОТУмбО, УжвкОиіеОоії мО еб'яезФ, 
бСгСлСУмОпОккя, зОкОиіеОоії; ліг еОХжУкжйж мО ФзТілиюбОиькжйж кОУОгдПккяйж, 
УиФдаСбжйж, зФиьмФТкС-лСаФмСбжйж аФгібияйж мО ікржйж УлСТФгОйж, кПСаХігкжйж гия 
еОаПелПпПккя ТСаСмж еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ; 

14.1.79. екОпкі еОлОУж зСТжУкжХ зСлОижк - еОлОУж зСТжУкжХ зСлОижк, ТСейіТ язжХ 
лПТПбжсФє кПекОпкі еОлОУж зСТжУкжХ зСлОижк; 

14.1.80. ігПкмжпкі мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж) - мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж), сС йОюмь 
СгкОзСбі ХОТОзмПТкі гия кжХ СУкСбкі СекОзж. 

ЙТж оьСйФ ліг ігПкмжпкжйж ТСеФйіюмьУя мСбОТж, сС йОюмь СгкОзСбі СекОзж е 
СоікюбОкжйж мСбОТОйж, Ф мСйФ пжУиі мОзі, яз: 

 ніежпкі ХОТОзмПТжУмжзж; 
 язіУмь мО ТПлФмОоія кО ТжкзФ; 
 зТОїкО бжТСакжомбО (лСХСгдПккя); 
 бжТСакжз; 

14.1.81. ікбПУмжоії - вСУлСгОТУьзі СлПТОоії, язі лПТПгаОпОюмь лТжгаОккя СУкСбкжХ 
еОУСаіб, кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, зСТлСТОмжбкжХ лТОб мО/ОаС оіккжХ лОлПТіб б Сайік кО 
зСрмж ОаС йОРкС. ІкбПУмжоії лСгіияюмьУя кО: 

О) зОлімОиькі ікбПУмжоії - вСУлСгОТУьзі СлПТОоії, сС лПТПгаОпОюмь лТжгаОккя аФгжкзіб, 
УлСТФг, ікржХ Са'єзміб кПТФХСйСї биОУкСУмі, ікржХ СУкСбкжХ еОУСаіб і кПйОмПТіОиькжХ 
Озмжбіб, сС лігиявОюмь ОйСТмжеОоії біглСбігкС гС кСТй оьСвС КСгПзУФ; 

а) нікОкУСбі ікбПУмжоії - вСУлСгОТУьзі СлПТОоії, сС лПТПгаОпОюмь лТжгаОккя 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб, оіккжХ лОлПТіб, гПТжбОмжбіб мО/ОаС ікржХ нікОкУСбжХ ікУмТФйПкміб. 
ЛікОкУСбі ікбПУмжоії лСгіияюмьУя кО: 

лТяйі ікбПУмжоії - вСУлСгОТУьзі СлПТОоії, сС лПТПгаОпОюмь бкПУПккя зСрміб ОаС йОРкО б 
Сайік кО зСТлСТОмжбкі лТОбО, ПйімСбОкі юТжгжпкСю СУСаСю лТж їХ ТСейісПккі мОзСю 
СУСаСю; 

лСТмнПиькі ікбПУмжоії - вСУлСгОТУьзі СлПТОоії, сС лПТПгаОпОюмь зФлібию оіккжХ лОлПТіб, 
гПТжбОмжбіб мО ікржХ нікОкУСбжХ Озмжбіб еО зСрмж кО нСкгСбСйФ ТжкзФ ОаС аіТдСбСйФ 
мСбОТкСйФ ТжкзФ; 

б) ТПікбПУмжоії - вСУлСгОТУьзі СлПТОоії, сС лПТПгаОпОюмь егіРУкПккя зОлімОиькжХ ОаС 
нікОкУСбжХ ікбПУмжоіР еО ТОХФкСз лТжаФмзФ, СмТжйОкСвС біг ікбПУмжоіРкжХ СлПТОоіР; 

14.1.811. ікбПУмжоіРкжР лТжаФмСз гия оіиПР ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ - гСХіг Ф бжвиягі 
лСежмжбкСї Тіекжоі йід гСХСгСй, СмТжйОкжй лиОмкжзСй лСгОмзФ біг лТСбПгПккя СлПТОоіР е 
оіккжйж лОлПТОйж е ФТОХФбОккяй зФТУСбСї Тіекжоі, гПТжбОмжбОйж мО зСТлСТОмжбкжйж 
лТОбОйж, бжлФсПкжйж б ікржХ, кід оіккі лОлПТж, нСТйОХ, мО бжмТОмОйж кО лТжгаОккя мОзжХ 
ікбПУмжоіРкжХ Озмжбіб; 

14.1.82. ікбПУмжоіРкО УзиОгСбО - зСрмж, лПТПгаОпПкі б мОТжні кО бжТСакжомбС, лПТПгОпФ 
мО лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, бжТСакжомбС, мТОкУлСТмФбОккя мО лСУмОпОккя мПлиСбСї 
ПкПТвії, О мОзСд мТОкУлСТмФбОккя, еаПТівОккя мО лСУмОпОккя лТжТСгкСвС вОеФ иіоПкеіОмО яз 
пОУмжкО лТжаФмзФ, сС еОижрОємьУя б ТСелСТягдПккі УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя гия 
оіиьСбСвС нікОкУФбОккя бжгОмзіб, лСб'яеОкжХ іе бігкСбиПккяй, ТПзСкУмТФзоією, 
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йСгПТкіеОоією СУкСбкжХ еОУСаіб (Ф мСйФ пжУиі еОХСгіб е лігбжсПккя аПелПзж мО гСмТжйОккя 
ПзСиСвіпкжХ кСТй) мО аФгібкжомбСй кСбжХ Са'єзміб ліглТжєйУмб лОижбкС-ПкПТвПмжпкСвС 
зСйлиПзУФ, лПТПиіз язжХ бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

14.1.83. мПТйік "ікбПУмСТ" гия оіиПР СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС ТСегіиФ XVIII оьСвС 
КСгПзУФ бджбОємьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії". 

ЙТж ФзиОгОккі аОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж ікбПУмСТОйж бжекОпОємьУя СлПТОмСТ ФвСгж, кО 
язСвС лСзиОгОюмьУя нФкзоії, лПТПгаОпПкі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії", Ф мСйФ пжУиі бПгПккя СаиізФ і УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ФвСгСю. 

К ТОеі УмбСТПккя ікбПУмСТСй - кПТПежгПкмСй гия бжзСкОккя ФвСгж лСУміРкСвС 
лТПгУмОбкжомбО кО мПТжмСТії КзТОїкж лТПгУмОбкжомбС гия оіиПР СлСгОмзФбОккя 
ТСевиягОємьУя яз ікбПУмСТ (СлПТОмСТ). 

К УмОммяХ оьСвС КСгПзУФ, язжйж ТПвФиюємьУя СлСгОмзФбОккя лТж бжзСкОккі ФвСгж лТС 
ТСелСгіи лТСгФзоії, ліг мПТйікСй "ікбПУмСТ (СлПТОмСТ)" ТСеФйіємьУя "ікбПУмСТ" лТж бжзСкОккі 
ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії еО ФпОУмю СгкСвС ікбПУмСТО мО "ікбПУмСТ мО/ОаС СлПТОмСТ" - 
лТж бжзСкОккі аОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії еО ФпОУмю зіиьзСХ ікбПУмСТіб 
еОиПдкС біг ФйСб мОзСї аОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж; 

14.1.84. ікрі мПТйікж гия оіиПР ТСегіиФ III бжзСТжУмСбФюмьУя Ф екОпПккяХ, бжекОпПкжХ 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі", 
кОоіСкОиькжйж лСиСдПккяйж (УмОкгОТмОйж) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ і йідкОТСгкжйж 
УмОкгОТмОйж нікОкУСбСї ебімкСУмі, ббПгПкжйж б гію біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО; 

14.1.85. ікджкіТжкв - кОгОккя лСУиФв (бжзСкОккя ТСаім) іе УзиОгПккя мПХкіпкжХ еОбгОкь, 
лТСПзмкжХ лТСлСежоіР, лТСбПгПккя кОФзСбжХ гСУиігдПкь і мПХкізС-ПзСкСйіпкжХ СаУмПдПкь, 
бжзСкОккя ікдПкПТкС-ТСебігФбОиькжХ ТСаім е аФгібкжомбО Са'єзміб, ТСеТСаиПккя мПХкіпкСї 
гСзФйПкмОоії, лТСПзмФбОккя мО зСкУмТФзмСТУьзСвС СлТОоюбОккя Са'єзміб мПХкізж і 
мПХкСиСвії, кОгОккя зСкУФиьмОоії мО ОбмСТУьзСвС кОвиягФ ліг пОУ йСкмОдкжХ мО 
лФУзСкОиОвСгдФбОиькжХ ТСаім, О мОзСд кОгОккя зСкУФиьмОоіР, лСб'яеОкжХ іе мОзжйж 
лСУиФвОйж (ТСаСмОйж); 

14.1.86. ікУмжмФмж УліиькСвС ікбПУмФбОккя (гОиі - ІЛІ) - ікбПУмжоіРкі нСкгж мО беОєйкі 
нСкгж ікбПУмжоіРкжХ зСйлОкіР, зСТлСТОмжбкі ікбПУмжоіРкі нСкгж мО лОРСбі ікбПУмжоіРкі 
нСкгж, УмбСТПкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО; 

14.1.87. ілСмПпкжР джмиСбжР зТПгжм - нікОкУСбжР зТПгжм, сС кОгОємьУя ніежпкіР СУСаі 
аОкзібУьзСю пж ікрСю нікОкУСбСю ФУмОкСбСю біглСбігкС гС еОзСкФ УмТСзСй кП йПкр яз кО 
л'ямь лСбкжХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб гия нікОкУФбОккя бжмТОм, лСб'яеОкжХ е лТжгаОккяй 
збОТмжТж (зійкОмж) пж джмиСбСвС аФгжкзФ (РСвС пОУмжкж) ОаС аФгібкжомбСй джмиСбСвС 
аФгжкзФ (РСвС пОУмжкж), сС кОгОюмьУя Ф биОУкіУмь лСежпОиькжзО, е лТжРкяммяй зТПгжмСТСй 
мОзСвС джмиО (еПйиі, сС екОХСгжмьУя ліг мОзжй джмиСбжй аФгжкзСй, Ф мСйФ пжУиі 
лТжУОгжакСї гіиякзж) Ф еОУмОбФ; 

14.1.88. ілСмПпкжР УПТмжнізОм (Ф мСйФ пжУиі ілСмПпкжР УПТмжнізОм ФпОУмі мО ілСмПпкжР 
УПТмжнізОм е нізУСбОкСю гСХігкіУмю) - ілСмПпкжР оіккжР лОліТ, еОаПелПпПкжР ілСмПпкжйж 
ОзмжбОйж ОаС ілСмПзОйж біглСбігкС гС еОзСкФ; 

14.1.881. зСкгжоії кО йікПТОиькФ УжТСбжкФ Са'єзмО (гіиякзж) кОгТ гия оіиПР ТСегіиФ IX 
оьСвС КСгПзУФ - УФзФлкіУмь мПХкізС-мПХкСиСвіпкжХ мО нікОкУСбС-ПзСкСйіпкжХ бжйСв гС 
лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі віТкжпСвС ліглТжєйУмбО е бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк, язі еОаПелПпФюмь ТОоіСкОиькП бжзСТжУмОккя Са'єзмО (гіиякзж) кОгТ, Ф мСйФ пжУиі 
ПзСкСйіпкС ПнПзмжбкП бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк еО бжгОйж мСбОТкСї лТСгФзоії 
віТкжпСвС ліглТжєйУмбО, сС ТСеТСаиПкО мО еОмбПТгдПкО кО лПТіСг 5 ТСзіб Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй е ТПвФиюбОккя віТкжпжХ бігкСУжк; 

14.1.89. зСкУСиігСбОкжР ілСмПпкжР аСТв - еСаСб'яеОккя еО гСвСбСТОйж лТС ілСмПпкжР 
зТПгжм, ТПнСТйСбОкі зТПгжмСгОбоПй біглСбігкС гС еОзСкФ; 
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14.1.891. мПТйік "зССлПТОмжбкі бжлиОмж" бджбОємьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б ЗОзСкі 
КзТОїкж "ЙТС зССлПТОоію"; 

14.1.90. зСТлСТОмжбкі лТОбО - лТОбО СУСаж, пОУмзО язСї бжекОпОємьУя Ф УмОмФмкСйФ 
зОлімОиі (йОРкі) вСУлСгОТУьзСї СТвОкіеОоії, сС бзиюпОюмь лТОбСйСпкСУмі кО ФпОУмь оієї 
СУСаж б ФлТОбиіккі вСУлСгОТУьзСю СТвОкіеОоією, СмТжйОккя лПбкСї пОУмзж лТжаФмзФ 
(гжбігПкгіб) гОкСї СТвОкіеОоії мО Озмжбіб Ф ТОеі иізбігОоії СУмОккьСї біглСбігкС гС еОзСкФ, О 
мОзСд ікрі лТОбСйСпкСУмі, лПТПгаОпПкі еОзСкСй мО УмОмФмкжйж гСзФйПкмОйж; 

14.1.91. зСТжУкі зСлОижкж - лТжТСгкі йікПТОиькі ФмбСТПккя СТвОкіпкСвС і кПСТвОкіпкСвС 
лСХСгдПккя Ф кОгТОХ, Ф мСйФ пжУиі аФгь-язі лігеПйкі бСгж, О мОзСд мПХкСвПккі йікПТОиькі 
ФмбСТПккя б йіУояХ бжгОиПккя бігХСгіб бжТСакжомбО мО бмТОм лТСгФзміб лПТПТСазж 
йікПТОиькСї УжТСбжкж, язі йСдФмь аФмж бжзСТжУмОкі Ф УнПТі йОмПТіОиькСвС бжТСакжомбО і 
УлСджбОккя аПелСУПТПгкьС ОаС ліУия лПТбжккСї лПТПТСазж; 

14.1.92. бжзиюпПкС; 
14.1.93. зСрмж - вТжбкя ОаС ікСеПйкО бОиюмО; 
14.1.94. зСйлПкУОоіРкО лТСгФзоія - пОУмжкО бжТСаиПкСї лТСгФзоії, сС лПТПгОємьУя Ф 

биОУкіУмь ікбПУмСТО б ТОХФкСз зСйлПкУОоії РСвС бжмТОм; 
14.1.941. зСмжТФбОиькі оікж (гия оіиПР УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ) - оікж кО УжТСбжккжР 

мСбОТ Ф біглСбігкжР лПТіСг, СмТжйОкі кО йідкОТСгкСйФ ТжкзФ мСбОТіб, язі бзиюпОюмь, 
еСзТПйО, ТПеФиьмОмж аіТдСбжХ мСТвіб, оікж, СмТжйОкі е бжекОкжХ ОвПкмУмб іе лТСеСТСю 
ебімкіУмю сСгС оік, УмОмжУмжпкжХ ОвПкмУмб ОаС біг ФТягСбжХ ОвПкмУмб іе оікСФмбСТПккя, гП 
мОзі ікгПзУж бжзСТжУмСбФюмьУя б язСУмі СТієкмжТО (ПмОиСкО) кПлСб'яеОкжйж СУСаОйж гия 
бжекОпПккя оік б СлПТОоіяХ йід кжйж. КСмжТФбОиькО оікО бжекОпОємьУя яз оікО (УПТПгкя 
оікО) мО/ОаС гіОлОеСк оік кО лПбкФ гОмФ ОаС лПТіСг пОУФ; 

14.1.95. зТПгжмСТ - юТжгжпкО ОаС ніежпкО СУСаО, язО йОє лігмбПТгдПкі Ф бУмОкСбиПкСйФ 
лСТягзФ бжйСвж сСгС вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь гС аСТдкжзО, Ф мСйФ пжУиі сСгС бжлиОмж 
еОаСТвСбОкСУмі іе еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзОй аСТдкжзО, О мОзСд зСкмТСиююпі СТвОкж - 
сСгС лСгОмзіб мО еаСТіб; 

14.1.96. зФеСбж, сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, бжекОпПкжХ Ф 
мСбОТкіР лСежоії 8703 евігкС е ККМ ЗДД - зФеСбж, язі бдП аФиж бУмОкСбиПкі кО мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаОХ ОаС е йСйПкмФ бжвСмСбиПккя язжХ йжкФиС аіиьрП СгкСвС ТСзФ; 

14.1.961. зФТУСбО Тіекжоя гия оіиПР ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ - лСежмжбкО Тіекжоя йід 
СніоіРкжй Сайіккжй зФТУСй ікСеПйкСї бОиюмж гС вТжбкі, ФУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй 
аОкзСй КзТОїкж кО гПкь лТжгаОккя мО кО гПкь лТСгОдФ (лСвОрПккя, ікрСвС бігпФдПккя) 
оіккСвС лОлПТФ, Ф ТОеі язсС мОзжР оіккжР лОліТ кСйікСбОкжР б ікСеПйкіР бОиюмі; 

14.1.97. иіежквСбО СлПТОоія (зТій СлПТОоіР е нТОХмФбОккя (пОТмПТФ) йСТУьзжХ УФгПк мО 
ікржХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб) - лПТПгОпО СУкСбкжХ еОУСаіб Ф бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя 
ніежпкжй мО/ОаС юТжгжпкжй СУСаОй (иіежквССгПТдФбОпОй) еО лиОмФ мО кО бжекОпПкжР 
УмТСз. 

ЙіежквСбі СлПТОоії егіРУкююмьУя Ф бжвиягі СлПТОмжбкСвС иіежквФ (СТПкгж), нікОкУСбСвС 
иіежквФ, СлПТОоіР іе ебСТСмкСвС иіежквФ. 

ЙіежквСбі СлПТОоії лСгіияюмьУя кО: 
О) СлПТОмжбкжР иіежкв (СТПкгО) - СлПТОоія юТжгжпкСї пж ніежпкСї СУСаж 

(иіежквСгОбоя/СТПкгСгОбоя), еО язСю иіежквСгОбПоь/СТПкгСгОбПоь лПТПгОє ікріР СУСаі 
(иіежквССгПТдФбОпФ/СТПкгОТю) СУкСбкі еОУСаж, лТжгаОкі ОаС бжвСмСбиПкі 
иіежквСгОбоПй/СТПкгСгОбоПй, кО ФйСбОХ ікржХ, кід мі, сС лПТПгаОпОюмьУя нікОкУСбжй 
иіежквСй; 

а) нікОкУСбжР иіежкв - вСУлСгОТУьзО СлПТОоія юТжгжпкСї СУСаж (иіежквСгОбоя), еО язСю 
иіежквСгОбПоь лПТПгОє иіежквССгПТдФбОпФ йОРкС, язП є СУкСбкжй еОУСаСй і лТжгаОкП ОаС 
бжвСмСбиПкП иіежквСгОбоПй, О мОзСд ФУі Тжежзж мО бжкОвСТСгж, лСб'яеОкі е лТОбСй 
бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя Са'єзмСй нікОкУСбСвС иіежквФ. 

МПТйікж "нікОкУСбжР иіежкв" мО "нікОкУСбО СТПкгО" гия оіиПР оьСвС КСгПзУФ є 
мСмСдкжйж. 
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Йіежкв ббОдОємьУя нікОкУСбжй еО кОябкСУмі ХСпО а Сгкієї е мОзжХ ФйСб: 
 Са'єзм иіежквФ лПТПгОємьУя кО УмТСз, лТСмявСй язСвС ОйСТмжеФємьУя кП йПкр яз 75 

бігУСмзіб РСвС лПТбіУкСї бОТмСУмі, О иіежквССгПТдФбОп еСаСб'яеОкжР кО лігУмОбі 
иіежквСбСвС гСвСбСТФ мО лТСмявСй УмТСзФ РСвС гії лТжгаОмж Са'єзм иіежквФ е 
лСгОиьржй лПТПХСгСй лТОбО биОУкСУмі біг иіежквСгОбоя гС иіежквССгПТдФбОпО еО 
оікСю, бжекОпПкСю Ф мОзСйФ иіежквСбСйФ гСвСбСТі; 

 аОиОкУСбО (еОижрзСбО) бОТміУмь Са'єзмО иіежквФ кО йСйПкм еОзікпПккя гії иіежквСбСвС 
гСвСбСТФ, лПТПгаОпПкСвС мОзжй гСвСбСТСй, УмОкСбжмь кП аіиьр яз 25 бігУСмзіб 
лПТбіУкСї бОТмСУмі оікж мОзСвС Са'єзмО иіежквФ, сС гіє кО лСпОмСз УмТСзФ гії 
иіежквСбСвС гСвСбСТФ; 

 УФйО иіежквСбжХ лиОмПдіб, еОекОпПкжХ Ф гСвСбСТі иіежквФ кО йСйПкм ФзиОгПккя мОзСвС 
гСвСбСТФ, гСТібкює лПТбіУкіР бОТмСУмі Са'єзмО иіежквФ ОаС лПТПбжсФє її; 

 йОРкС, сС лПТПгОємьУя Ф иіежкв, бжвСмСбиПкП еО еОйСбиПккяй иіежквССгПТдФбОпО мО 
ліУия еОзікпПккя гії иіежквСбСвС гСвСбСТФ кП йСдП аФмж бжзСТжУмОкжй ікржйж 
СУСаОйж, зТій иіежквССгПТдФбОпО, бжХСгяпж е РСвС мПХкСиСвіпкжХ мО язіУкжХ 
ХОТОзмПТжУмжз. 

Йіг мПТйікСй "УмТСз нікОкУСбСвС иіежквФ" Уиіг ТСеФйімж лПТПгаОпПкжР иіежквСбжй 
гСвСбСТСй УмТСз, язжР ТСелСпжкОємьУя е гОмж лПТПгОккя Тжежзіб, лСб'яеОкжХ іе 
еаПТівОккяй ОаС бжзСТжУмОккяй йОРкО, пж лТОбО кО СмТжйОккя аФгь-язжХ бжвСг пж 
бжкОвСТСг, лСб'яеОкжХ е РСвС бжзСТжУмОккяй, ОаС аФгь-язжХ ікржХ лТОб, сС УиігФюмь е лТОб 
кО бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя ОаС ТСелСТягдОккя мОзжй йОРкСй, иіежквССгПТдФбОпФ мО 
еОзікпФємьУя УмТСзСй еОзікпПккя гії иіежквСбСвС гСвСбСТФ, бзиюпОюпж аФгь-язжР лПТіСг, 
лТСмявСй язСвС иіежквССгПТдФбОп йОє лТОбС лТжРкямж СгкССУіакП ТірПккя лТС 
лТСгСбдПккя УмТСзФ иіежквФ евігкС е ФйСбОйж гСвСбСТФ. 

ЗПеОиПдкС біг мСвС, ТПвФиюємьУя вСУлСгОТУьзО СлПТОоія кСТйОйж оьСвС ліглФкзмФ пж кі, 
УмСТСкж гСвСбСТФ йОюмь лТОбС ліг пОУ ФзиОгПккя гСвСбСТФ (лТОбСпжкФ) бжекОпжмж мОзФ 
СлПТОоію яз СлПТОмжбкжР иіежкв аПе лТОбО лСгОиьрСї ейікж УмОмФУФ мОзСї СлПТОоії гС 
еОзікпПккя гії біглСбігкСвС гСвСбСТФ; 

б) ебСТСмкжР иіежкв - СлПТОоія, сС егіРУкюємьУя ніежпкСю пж юТжгжпкСю СУСаСю і 
лПТПгаОпОє лТСгОд СУкСбкжХ еОУСаіб нікОкУСбіР ФУмОкСбі (иіежквСгОбою) е СгкСпОУкжй 
ебСТСмкжй СмТжйОккяй мОзжХ СУкСбкжХ еОУСаіб мОзСю ніежпкСю пж юТжгжпкСю СУСаСю 
(иіежквССгПТдФбОпПй) б СлПТОмжбкжР иіежкв (СТПкгФ) ОаС нікОкУСбжР иіежкв; 

в) бжзиюпПкС; 
ґ) бжзиюпПкС; 
14.1.971. СТПкгО джмиО е бжзФлСй - вСУлСгОТУьзО СлПТОоія юТжгжпкСї СУСаж 

(СТПкгСгОбоя), еО язСю СТПкгСгОбПоь біглСбігкС гС гСвСбСТФ СТПкгж джмиО е бжзФлСй 
лПТПгОє гТФвіР УмСТСкі - ніежпкіР СУСаі (СУСаі-СТПкгОТю) йОРкСбі лТОбО кО кПТФХСйіУмь, 
аФгібкжомбС язСї кП еОбПТрПкС, мО/ОаС джмиС еО лиОмФ кО гСбвСмТжбОижР (гС 30 ТСзіб) 
УмТСз, ліУия еОзікпПккя язСвС ОаС гСУмТСзСбС, еО ФйСбж лСбкСї УлиОмж СТПкгкжХ лиОмПдіб 
мО бігУФмкСУмі ікржХ СамядПкь мО СайПдПкь кО мОзП джмиС, джмиС лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь 
СТПкгОТя. ИТПкгО джмиО е бжзФлСй йСдП лПТПгаОпОмж бігУмФлиПккя лТОбО бжйСвж кО 
лиОмПді еО гСвСбСТСй СТПкгж джмиО е бжзФлСй; 

14.1.972. СТПкгО джмиСбжХ лТжйісПкь - СлПТОоія, сС лПТПгаОпОє кОгОккя джмиСбСвС 
аФгжкзФ, збОТмжТж ОаС їХ пОУмжкж її биОУкжзСй Ф бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя СТПкгОТю кО 
бжекОпПкжР УмТСз гия оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еО СТПкгкФ лиОмФ; 

14.1.98. иіУСбі еПйиі - еПйПиькі гіиякзж, кО язжХ ТСемОрСбОкі иіУСбі гіиякзж; 
14.1.99. иіоПкеія - Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б ГСУлСгОТУьзСйФ зСгПзУі КзТОїкж; 
14.1.100. иСйаОТгкО СлПТОоія - СлПТОоія, сС егіРУкюємьУя ніежпкСю пж юТжгжпкСю 

СУСаСю, е СмТжйОккя зСрміб біг юТжгжпкСї СУСаж, сС є нікОкУСбСю ФУмОкСбСю, евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, ліг еОУмОбФ мСбОТіб ОаС бОиюмкжХ оіккСУмПР. ЙСйаОТгкі СлПТОоії 
є ТіекСбжгСй зТПгжмФ ліг еОУмОбФ; 
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14.1.101. иСмПТПя - йОУСбО вТО кПеОиПдкС біг її кОебж, ФйСбОйж лТСбПгПккя язСї 
лПТПгаОпОємьУя ТСеівТОр лТжеСбСвС (бжвТОркСвС) нСкгФ йід її вТОбояйж, лТже (бжвТОр) б 
язіР йОє бжлОгзСбжР ХОТОзмПТ і мПТжмСТія лТСбПгПккя язСї кП СайПдФємьУя Сгкжй 
лТжйісПккяй (аФгібиПю). ДіяиькіУмь е лТСбПгПккя иСмПТПР ТПвФиюємьУя УлПоіОиькжй 
еОзСкСй. ЗП ббОдОюмьУя иСмПТПєю івТж, сС лТСбСгямьУя кО аПеСлиОмкжХ еОУОгОХ 
юТжгжпкжйж СУСаОйж мО ніежпкжйж СУСаОйж - ліглТжєйояйж і йОюмь кО йПмі ТПзиОйФбОккя 
їХ мСбОТФ (лиОмкСї лСУиФвж), УлТжяккя їХ лТСгОдФ (кОгОккю) еО ФйСбж, сС СТвОкіеОмСТж ожХ 
івСТ бжмТОпОюмь кО їХ лТСбПгПккя УбіР лТжаФмСз (гСХіг); 

14.1.102. йОвОежк аПейжмкСї мСТвібиі - еОзиОг мСТвібиі мСбОТОйж, сС екОХСгямьУя б 
йжмкСйФ ТПджйі аПейжмкСї мСТвібиі біглСбігкС гС виОб 22 мО 60 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

14.1.103. йОмПТжкУьзі зСйлОкії - юТжгжпкі СУСаж, язі є биОУкжзОйж ікржХ юТжгжпкжХ СУіа 
ОаС егіРУкююмь зСкмТСиь кОг мОзжйж юТжгжпкжйж СУСаОйж, яз лСб'яеОкі СУСаж; 

14.1.1031. йОмПТжкУьзО зСйлОкія йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР (гия оіиПР УмОммі 39 оьСвС 
КСгПзУФ) - ФпОУкжз йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, язжР СгкСпОУкС біглСбігОє мОзжй 
зТжмПТіяй: 

 аПелСУПТПгкьС пж СлСУПТПгзСбОкС бСиСгіє зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж ікржХ 
ФпОУкжзіб йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР (ОаС нОзмжпкС зСкмТСиює мОзжХ ФпОУкжзіб), і 
пОУмзО мОзСвС бСиСгіккя є гСУмОмкьСю гия бзиюпПккя нікОкУСбСї ебімкСУмі мОзжХ 
ікржХ ФпОУкжзіб йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР гС зСкУСиігСбОкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі 
мОзСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї 
ебімкСУмі ОаС ікржХ йідкОТСгкС бжекОкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, ОаС 
лігвСмСбзО зСкУСиігСбОкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі аФиО а СаСб’яезСбСю гия мОзСї 
зСйлОкії Ф ТОеі, язсС а Озоії (зСТлСТОмжбкі лТОбО) СгкСвС е ФпОУкжзіб біглСбігкСї 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР лПТПаФбОиж б СаівФ кО кОоіСкОиькСйФ мО/ОаС ікСеПйкСйФ 
СТвОкіеСбОкСйФ нСкгСбСйФ ТжкзФ (нСкгСбіР аіТді); 

 нікОкУСбО ебімкіУмь мОзСвС ФпОУкжзО кП лігиявОє бзиюпПккю гС зСкУСиігСбОкСї 
ебімкСУмі дСгкСвС е ікржХ ФпОУкжзіб йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР евігкС е 
йідкОТСгкжйж УмОкгОТмОйж нікОкУСбСї ебімкСУмі ОаС ікржйж йідкОТСгкС бжекОкжйж 
УмОкгОТмОйж нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

14.1.104. йОРгОкпжзж гия лиОмкСвС лОТзФбОккя - лиСсО мПТжмСТії (еПйиі), сС кОиПджмь 
кО лТОбОХ биОУкСУмі мПТжмСТіОиькіР вТСйОгі ОаС гПТдОбі, кО язіР біглСбігкС гС ТірПккя 
СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя егіРУкюємьУя лиОмкП лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб; 

14.1.105. йОРкС - Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б МжбіиькСйФ зСгПзУі КзТОїкж; 
14.1.106. йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж - оікж, бУмОкСбиПкі кО лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію 

е ФТОХФбОккяй ФУіХ бжгіб лСгОмзіб (еаСТіб). АзожекжР лСгОмСз е ТПОиіеСбОкжХ УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб кП бзиюпОємьУя гС йОзУжйОиькСї 
ТСегТіакСї оікж. 

ЖОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж кО лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію) бУмОкСбиююмьУя гия 
мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ, лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ мО Тігжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, бжТСакжзОйж ОаС ійлСТмПТОйж мСбОТіб 
(лТСгФзоії) рияХСй гПзиОТФбОккя мОзжХ оік Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 
ЙТСгОд УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб, кО язі 
бУмОкСбиююмьУя йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж, кП йСдП егіРУкюбОмжУя еО оікОйж, бжсжйж 
еО йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж, еаіиьрПкі кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ е ТСегТіакСї мСТвібиі 
лігОзожекжХ мСбОТіб; 

14.1.107. йОТзО ОзожекСвС лСгОмзФ - УлПоіОиькжР екОз гия йОТзФбОккя ОизСвСиькжХ 
кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, 
бігкПУПкжР гС гСзФйПкміб УФбСТСвС СаиізФ, язжР лігмбПТгдФє УлиОмФ ОзожекСвС лСгОмзФ, 
иПвОиькіУмь ббПеПккя мО ТПОиіеОоії кО мПТжмСТії КзТОїкж ожХ бжТСаіб; 

14.1.108. йОТзПмжквСбі лСУиФвж (йОТзПмжкв) - лСУиФвж, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя 
гіяиькСУмі лиОмкжзО лСгОмзіб Ф УнПТі бжбпОккя ТжкзФ, УмжйФиюбОккя еаФмФ лТСгФзоії (ТСаім, 
лСУиФв), лСиімжзж оік, СТвОкіеОоії мО ФлТОбиіккі ТФХФ лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв) гС УлСджбОпО 
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мО ліУиялТСгОдкСвС СаУиФвСбФбОккя УлСджбОпО б йПдОХ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мОзСвС 
лиОмкжзО лСгОмзіб. ДС йОТзПмжквСбжХ лСУиФв кОиПдОмь, Ф мСйФ пжУиі: лСУиФвж е ТСейісПккя 
лТСгФзоії лиОмкжзО лСгОмзФ б йіУояХ лТСгОдФ, лСУиФвж е бжбпПккя, гСУиігдПккя мО ОкОиіеФ 
УлСджбпСвС лСлжмФ, бкПУПккя лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв) лиОмкжзО лСгОмзФ гС ікнСТйОоіРкжХ 
аОе лТСгОдФ, лСУиФвж еі еаСТФ мО ТСелСбУюгдПккя ікнСТйОоії лТС лТСгФзоію (ТСаСмж, 
лСУиФвж); 

14.1.109. йОТзФбОккя ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, - кОзиПюбОккя йОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ кО 
лиярзФ (ФлОзСбзФ) ОизСвСиькСвС кОлСю, лОпзФ (ФлОзСбзФ) мюмюкСбСвС бжТСаФ пж єйкіУмь 
(ФлОзСбзФ) е ТігжкСю, сС бжзСТжУмСбФємьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж сСгС бжТСакжомбО, еаПТівОккя мО лТСгОдФ йОТСз 
ОзожекСвС лСгОмзФ; 

14.1.110. бжзиюпПкС; 
14.1.110. йПмСгСиСв ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ - оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 

ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ; 
14.1.111. бжзиюпПкС; 
14.1.111. йПмСгСиСвіпкО лСйжизО ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ - кПбіглСбігкіУмь йПмСгСиСвії 

мО/ОаС ОивСТжмйіб ТСаСмж ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ лСиСдПккяй лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО, 
язО лТжебСгжмь гС лСйжизж, б мСйФ пжУиі б ТСеТОХФкзФ Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, УФйж 
лСгОмзФ, УФйж кОгйіТкСї УлиОмж лСгОмзФ, УФйж лПкі, рмТОнкжХ УОкзоіР, лСзОекжзіб нСТйФиж 
СаТОХФкзФ, язі бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжУмПйОХ ОгйікіУмТФбОккя, ікржХ 
лСзОекжзіб, сС ближбОюмь кО лТОбО мО СаСб'яезж лиОмкжзіб лСгОмзіб; 

14.1.112. йікПТОиькО УжТСбжкО гия оіиПР ТСегіиФ IX оьСвС КСгПзУФ - мСбОТкО лТСгФзоія 
віТкжпСвС ліглТжєйУмбО, сС є ТПеФиьмОмСй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО е бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк е гСмТжйОккяй бУмОкСбиПкжХ зСкгжоіР кО 
йікПТОиькФ УжТСбжкФ Са'єзмО (гіиякзж) кОгТ еО бжгОйж мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО; 

14.1.113. йжмкі лиОмПді - лСгОмзж, сС біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ ОаС йжмкСвС 
еОзСкСгОбУмбО УлТОбияюмьУя ліг пОУ лПТПйісПккя ОаС Ф еб'яезФ е лПТПйісПккяй мСбОТіб 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі 
СТвОкж; 

14.1.1131. йжмкі ТПджйж - бджбОємьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б ЖжмкСйФ зСгПзУі 
КзТОїкж; 

14.1.1132. йідкОТСгкі лСрмСбі біглТОбиПккя, йідкОТСгкі ПзУлТПУ-біглТОбиПккя, 
кПУФлТСбСгдФбОкжР аОвОд, СУСажУмі ТПпі, ТФпкО лСзиОдО, УФлТСбСгдФбОкжР аОвОд - 
бджбОюмьУя Ф екОпПккяХ, кОбПгПкжХ Ф ЖжмкСйФ зСгПзУі КзТОїкж; 

14.1.1133. йідкОТСгкО вТФлО зСйлОкіР (гия оіиПР УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ) - гбі ОаС 
аіиьрП юТжгжпкі СУСаж ОаС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, язі є лСгОмзСбжйж 
ТПежгПкмОйж ТіекжХ юТжУгжзоіР (гПТдОб, мПТжмСТіР) (еСзТПйО язсС ХСпО а СгкО е мОзжХ 
СУіа є лСгОмзСбжй ТПежгПкмСй Сгкієї ікСеПйкСї юТжУгжзоії (гПТдОбж, мПТжмСТії), язжР 
лТСбОгжмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС б ікріР юТжУгжзоії 
(гПТдОбі, мПТжмСТії) мО лСб’яеОкі йід УСаСю еО зТжмПТіяйж бСиСгіккя ОаС зСкмТСию мОзжй 
пжкСй, сС евігкС е йідкОТСгкжйж УмОкгОТмОйж нікОкУСбСї ебімкСУмі ОаС ікржйж 
йідкОТСгкС бжекОкжйж УмОкгОТмОйж нікОкУСбСї ебімкСУмі СаСб’яезСбСю є лігвСмСбзО 
зСкУСиігСбОкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі ОаС лігвСмСбзО зСкУСиігСбОкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі 
аФиО а СаСб’яезСбСю Ф ТОеі, язсС а Озоії (зСТлСТОмжбкі лТОбО) СгкСвС е мОзжХ ФпОУкжзіб 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР лПТПаФбОиж б СаівФ кО кОоіСкОиькСйФ мО/ОаС ікСеПйкСйФ 
СТвОкіеСбОкСйФ нСкгСбСйФ ТжкзФ (нСкгСбіР аіТді); 

14.1.114. йікійОиькП ОзожекП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя - йікійОиькО бПижпжкО 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еі УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ е УжвОТПм мО ожвОТСз, УжвОТжи, 
бжТОдПкО Ф мбПТгіР УФйі еО 1000 рмФз УжвОТПм СгкСвС кОРйПкФбОккя, ТПОиіеСбОкжХ кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж пж ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1251-2010-%D0%BF#n11
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14.1.1141. бжзиюпПкС; 
14.1.1142. йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя - йікійОиькО бПижпжкО лСгОмзСбСвС 

еСаСб'яеОккя іе УлиОмж лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, лСб'яеОкжХ е бжТСакжомбСй мО ТПОиіеОоією биОУкСї 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії мО/ОаС е биОУкіУмю мО/ОаС зСТжУмФбОккяй (СТПкгСю, 
УФаСТПкгСю, ПйнімПбежУСй, лСУміРкжй зСТжУмФбОккяй) еПйПиькжйж гіиякзОйж, 
бігкПУПкжйж гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, ТСеТОХСбОкО біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 
ЛФйО йікійОиькжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, бжекОпПкжХ сСгС зСдкСї іе еПйПиькжХ гіиякСз, 
лТОбС зСТжУмФбОккя язжйж кОиПджмь СгкіР юТжгжпкіР ОаС ніежпкіР СУСаі, Ф мСйФ пжУиі 
ніежпкіР СУСаі - ліглТжєйою, є еОвОиькжй йікійОиькжй лСгОмзСбжй еСаСб'яеОккяй; 

14.1.115. кОгйіТФ УлиОпПкі вТСрСбі еСаСб'яеОккя - УФйж зСрміб, язі кО лПбкФ гОмФ 
еОТОХСбОкі гС біглСбігкСвС аюгдПмФ ОаС кО єгжкжР ТОХФкСз лСкОг кОТОХСбОкі УФйж 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, вТОкжпкжР УмТСз УлиОмж язжХ кОУмОб кО мОзФ гОмФ; 

14.1.116. кПгПТдОбкП лПкУіРкП еОаПелПпПккя - лПкУіРкП еОаПелПпПккя, язП егіРУкюємьУя 
кПгПТдОбкжйж лПкУіРкжйж нСкгОйж, УмТОХСбжйж СТвОкіеОоіяйж мО аОкзОйж біглСбігкС гС 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС кПгПТдОбкП лПкУіРкП еОаПелПпПккя" мО/ОаС УмТОХСбжйж СТвОкіеОоіяйж 
еО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя гСбіпкСї лПкУії біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП лПкУіРкП УмТОХФбОккя" мО/ОаС УмТОХСбжзОйж еО гСвСбСТОйж 
УмТОХФбОккя гСгОмзСбСї лПкУії біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.522 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС 
КСгПзУФ; 

14.1.117. бжзиюпПкС; 
14.1.118. кПекОпкі еОлОУж зСТжУкжХ зСлОижк - еОлОУж зСТжУкжХ зСлОижк, сС 

бжекОпОюмьУя еО зТжмПТіяйж, язі бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 
14.1.119. кПиіУСбі еПйиі - еПйПиькі гіиякзж, еОРкямі пОвОТкжзОйж, зСйФкізОоіяйж, 

УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжйж Фвіггяйж, бСгОйж і аСиСмОйж, йОиСлТСгФзмжбкжйж еПйияйж мСсС; 
14.1.120. бжзиюпПкС; 
14.1.121. кПлТжаФмзСбі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії - кПлТжаФмзСбі 

ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії, язі кП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб біглСбігкС гС лФкзмФ 133.4 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ; 

14.1.122. кПТПежгПкмж - оП: 
О) ікСеПйкі зСйлОкії, СТвОкіеОоії, лОТмкПТУмбО мО ікрі Са’єгкОккя СУіа, ФмбСТПкі біглСбігкС 

гС еОзСкСгОбУмбО ікржХ гПТдОб, їХ еОТПєУмТСбОкі (ОзТПгжмСбОкі ОаС иПвОиіеСбОкі) 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж ніиії, лТПгУмОбкжомбО мО ікрі бігСзТПйиПкі лігТСегіиж 
е йіУоПекОХСгдПккяй кО мПТжмСТії КзТОїкж, О мОзСд лТОбСбі ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ 
юТжгжпкСї СУСаж, УмбСТПкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ікСеПйкжХ гПТдОб ОаС мПТжмСТіР, 
язі кП є ТПежгПкмОйж КзТОїкж, біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ; 

а) гжлиСйОмжпкі лТПгУмОбкжомбО, зСкУФиьУьзі ФУмОкСбж мО ікрі СніоіРкі лТПгУмОбкжомбО 
ікржХ гПТдОб і йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР б КзТОїкі; 

б) ніежпкі СУСаж, язі кП є ТПежгПкмОйж КзТОїкж. 
ЯзсС біглСбігкС гС бжйСв ФзиОгПкСвС КзТОїкСю йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ, сС йіУмжмь 

лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ оіиПР, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язСвС 
кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, ОаС ФзиОгПкСвС кО РСвС лігУмОбі йідбігСйпСвС гСвСбСТФ 
мО оьСвС КСгПзУФ нікОкУСбжР ОвПкм еСаСб'яеОкжР лПТПбіТямж мО бУмОкСбиюбОмж, 
ТПежгПкмСй язСї гПТдОбж є биОУкжз ОаС зСкмТСиююпО СУСаО биОУкжзО ТОХФкзФ, лСиСдПккя 
оьСвС ліглФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя б пОУмжкі, сС кП УФлПТПпжмь лТОбжиОй йідкОТСгкСвС 
гСвСбСТФ; 

14.1.1221. кПТПежгПкмж, сС йОюмь СнрСТкжР УмОмФУ, - кПТПежгПкмж, ТСемОрСбОкі кО 
мПТжмСТії СнрСТкжХ еСк, зТій кПТПежгПкміб, язі кОгОиж лиОмкжзФ лСгОмзФ бжлжУзФ е 
лТОбСФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб, иПвОиіеСбОкФ Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ, сС 
Убігпжмь лТС ебжпОРкжР (кПСнрСТкжР) УмОмФУ мОзСвС кПТПежгПкмО; 

14.1.123. кПУіиьУьзСвСУлСгОТУьзі Фвіггя - вСУлСгОТУьзі рияХж і лТСвСкж, лСиПеОХжУкі 
иіУСбі УйФвж мО ікрі еОХжУкі кОУОгдПккя, зТій бігкПУПкжХ гС еПйПиь иіУСвСУлСгОТУьзСвС 
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лТжекОпПккя, еПйиі ліг вСУлСгОТУьзжйж аФгібияйж і гбСТОйж, еПйиі ліг ікнТОУмТФзмФТСю 
СлмСбжХ Тжкзіб УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, еПйиі мжйпОУСбСї зСкУПТбОоії мСсС; 

14.1.124. кСбжР мТОкУлСТмкжР еОУіа - мТОкУлСТмкжР еОУіа, сС кП йОє Озміб гПТдОбкСї 
ТПєУмТОоії ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб, Ф мСйФ пжУиі ікСеПйкжХ, язі гОюмь лТОбС кО РСвС 
ПзУлиФОмОоію; 

14.1.1241 кСбО УбПТгиСбжкО (б оіияХ ТПОиіеОоії лСиСдПкь ТСегіиФ IX оьСвС КСгПзУФ) - 
УбПТгиСбжкО, аФТіккя язСї ТСелСпОмС біг гПккСї лСбПТХкі УФХСгСиФ (Тібкя кФиь йПмТіб евігкС 
е лТСПзмСй УбПТгиСбжкж) ліУия 1 Уіпкя 2018 ТСзФ, сС лігмбПТгдФємьУя ОзмСй лТС ббПгПккя 
б ПзУлиФОмОоію аФТСбСї ФУмОкСбзж; 

14.1.125. кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО еПйПиькжХ гіиякСз гия оіиПР ТСегіиФ XII, виОбж 1 
ТСегіиФ XIV оьСвС КСгПзУФ - зОлімОиіеСбОкжР ТПкмкжР гСХіг іе еПйПиькСї гіиякзж, 
бжекОпПкжР біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі еПйПиькжХ бігкСУжк; 

14.1.1251. кСТйОмжб бжмТОм кО бжлиОмж УмТОХСбжй лСУПТПгкжзОй - вТОкжпкС гСлФУмжйО 
бПижпжкО аФгь-язжХ бжлиОм (бжкОвСТСг) УмТОХСбжй лСУПТПгкжзОй мО ікржй СУСаОй еО 
кОгОкі лСУиФвж сСгС ФзиОгОккя (лТСиСквОоії) гСвСбСТіб УмТОХФбОккя, бУмОкСбиПкО гия 
оіиПР оьСвС КСгПзУФ еО йПмСгжзСю, бжекОпПкСю ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй, сС егіРУкює 
гПТдОбкП ТПвФиюбОккя Ф УнПТі Тжкзіб нікОкУСбжХ лСУиФв, еО лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ; 

14.1.126. СаУяв бжгСаФмСї бФвиПбСгкПбСї УжТСбжкж: 
О) гия оіиПР ТСегіиФ IX - СаУяв кОнмж, лТжТСгкСвС вОеФ (Ф мСйФ пжУиі УФлФмкьСвС 

(кОнмСбСвС) вОеФ), вОеСбСвС зСкгПкУОмФ Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б ліглФкзмі 14.1.128 оієї 
УмОммі, сС Ф лСТягзФ бжекОпПкСйФ б лТОбжиОХ бжгСаФбОккя бФвиПбСгкПбСї УжТСбжкж, беямжР 
кО Саиіз аПелСУПТПгкьС ліУия лФкзміб їХ лігвСмСбзж іе еОУмСУФбОккяй еОУСаіб лТжиОгСбСвС 
СаиізФ; 

а) гия оіиПР ТСегіиФ XVIII - бжТСаиПкО лТСгФзоія Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б ЗОзСкі КзТОїкж 
"ЙТС ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії". К бжлОгзОХ, зСиж бжТСаиПкО лТСгФзоія СаиізСбФємьУя мО 
бжзСТжУмСбФємьУя ікбПУмСТСй яз лОижбС ОаС УжТСбжкО, СаУяв бжгСаФмСї бФвиПбСгкПбСї 
УжТСбжкж бжекОпОємьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ліглФкзмСй "О" оьСвС лФкзмФ; 

14.1.127. СаУяв бОкмОдФ - СаУяв еО гСвСбСТСй йід лПТПбіекжзСй мО 
бОкмОдСбіглТОбкжзСй, сС лігиявОє мТОкУлСТмФбОккю (лПТПйісПккю) еОУСаОйж 
мТФаСлТСбігкСвС мТОкУлСТмФ евігкС е іУмСмкжйж ФйСбОйж (СаУявж, УмТСзж мО біглСбігкі 
йОТрТФмж) біглСбігкСвС гСвСбСТФ е кОгОккя мТОкУлСТмкжХ лСУиФв; 

14.1.128. СаУяв бжгСаФмжХ зСТжУкжХ зСлОижк (йікПТОиькСї УжТСбжкж) - СаУяв мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО, бжгж язСї бУмОкСбиПкі еОмбПТгдПкжйж зСкгжоіяйж кО 
йікПТОиькФ УжТСбжкФ Са'єзмО (гіиякзж) кОгТ, сС біглСбігкС гС ЙСиСдПккя (УмОкгОТмФ) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ 9 "ЗОлОУж" СаиізСбФємьУя віТкжпжй ліглТжєйУмбСй яз еОлОУж - 
Озмжбж, бОТміУмь язжХ йСдП аФмж гСУмСбіТкС бжекОпПкО, гия язжХ іУкФє ійСбіТкіУмь 
СмТжйОккя їХ биОУкжзСй - УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя ПзСкСйіпкСї бжвСгж, лСб'яеОкСї е їХ 
бжзСТжУмОккяй яз мСбОТФ, мО язі УзиОгОюмьУя е: УжТСбжкж, лТжекОпПкСї гия СаУиФвСбФбОккя 
ікрСвС, кід зиОУжнізСбОкП б УПзоії В КВДД ДК 009:2010, бжТСакжомбО, Ф мСйФ пжУиі рияХСй 
бжзСкОккя вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб лТС лСУиФвж е гОбОиькжоьзСю УжТСбжкСю, мО 
ОгйікіУмТОмжбкжХ лСмТПа; вСмСбСї лТСгФзоії, сС бжвСмСбиПкО кО віТкжпСйФ ліглТжєйУмбі, Ф 
мСйФ пжУиі рияХСй бжзСкОккя вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб лТС лСУиФвж е гОбОиькжоьзСю 
УжТСбжкСю, сС лТжекОпПкО гия лТСгОдФ і біглСбігОє мПХкіпкжй мО язіУкжй 
ХОТОзмПТжУмжзОй, лПТПгаОпПкжй гСвСбСТСй ОаС кСТйОмжбкС-лТОбСбжй ОзмСй; 

14.1.129. Са'єзмж джмиСбСї кПТФХСйСУмі - аФгібиі, еОТПєУмТСбОкі евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй 
яз Са'єзмж джмиСбСї кПТФХСйСУмі, гОпкі мО УОгСбі аФгжкзж; 

14.1.129.1. БФгібиі, еОТПєУмТСбОкі евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй яз Са'єзмж джмиСбСї 
кПТФХСйСУмі, О мОзСд їХ УзиОгСбі пОУмжкж, язі є УОйСУміРкжйж Са'єзмОйж кПТФХСйСвС йОРкО, 
еСзТПйО, бзиюпОюмь: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14
http://document.vobu.ua/doc/3389
http://document.vobu.ua/doc/3389
http://document.vobu.ua/korysne/dk/dk009-2010
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О) джмиСбжР аФгжкСз - аФгібия зОлімОиькСвС мжлФ, УлСТФгдПкО е гСмТжйОккяй бжйСв, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, і лТжекОпПкО гия 
лСУміРкСвС Ф кіР лТСджбОккя. ЖжмиСбі аФгжкзж лСгіияюмьУя кО джмиСбі аФгжкзж УОгжакСвС 
мжлФ мО джмиСбі аФгжкзж збОТмжТкСвС мжлФ ТіекСї лСбПТХСбСУмі. ЖжмиСбжР аФгжкСз 
УОгжакСвС мжлФ - джмиСбжР аФгжкСз, ТСемОрСбОкжР кО СзТПйіР еПйПиькіР гіиякоі, язжР 
УзиОгОємьУя іе джмиСбжХ мО гСлСйідкжХ (кПджмиСбжХ) лТжйісПкь (лПТПглСзіР, зФХкя, 
зСТжгСТ, бПТОкгО, бажТОиькя, зСйСТО, лТжйісПккя гия ОбмСкСйкСї УжУмПйж СлОиПккя, 
лТОиькя мСсС); 

а) лТжаФгСбО гС джмиСбСвС аФгжкзФ - пОУмжкО аФгжкзФ, ТСемОрСбОкО лСеО зСкмФТСй РСвС 
зОлімОиькжХ еСбкіркіХ Умік, і язО йОє е СУкСбкСю пОУмжкСю аФгжкзФ СгкФ (ОаС аіиьрП) 
УліиькФ зОлімОиькФ УмікФ; 

б) збОТмжТО - іеСиьСбОкП лСйПрзОккя б джмиСбСйФ аФгжкзФ, лТжекОпПкП мО лТжгОмкП гия 
лСУміРкСвС Ф кьСйФ лТСджбОккя; 

в) зСмПгд - СгкС-, лібмСТОлСбПТХСбжР аФгжкСз кПбПижзСї джмиСбСї лиСсі гия лСУміРкСвС 
пж мжйпОУСбСвС лТСджбОккя е лТжУОгжакСю гіиякзСю; 

ґ) зійкОмж Ф аОвОмСУійПРкжХ (зСйФкОиькжХ) збОТмжТОХ - іеСиьСбОкі лСйПрзОккя б 
збОТмжТі, б язіР йПрзОюмь гбСє пж аіиьрП збОТмжТСкОРйОпіб; 

14.1.129.2. УОгСбжР аФгжкСз - аФгжкСз гия иімкьСвС (УПеСккСвС) бжзСТжУмОккя, язжР б 
лжмОккяХ кСТйФбОккя лиСсі еОаФгСбж, еСбкіркіХ зСкУмТФзоіР мО ікдПкПТкСвС СаиОгкОккя 
кП біглСбігОє кСТйОмжбОй, ФУмОкСбиПкжй гия джмиСбжХ аФгжкзіб; 

14.1.129.3. гОпкжР аФгжкСз - джмиСбжР аФгжкСз гия бжзСТжУмОккя лТСмявСй ТСзФ е 
йПмСю лСеОйіУьзСвС біглСпжкзФ; 

14.1.1291. Са'єзмж кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі - аФгібиі, їХ УзиОгСбі пОУмжкж, сС кП є 
Са'єзмОйж джмиСбСї кПТФХСйСУмі. ДС Са'єзміб кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі бігкСУямьУя: 

О) аФгібиі вСмПиькі - вСмПиі, йСмПиі, зПйліквж, лОкУіСкОмж, ТПУмСТОкж мО аОТж, мФТжУмжпкі 
аОеж, віТУьзі лТжмФизж, мОаСТж гия біглСпжкзФ, аФгжкзж біглСпжкзФ; 

а) аФгібиі СніУкі - аФгібиі нікОкУСбСвС СаУиФвСбФбОккя, ОгйікіУмТОмжбкС-лСаФмСбі аФгібиі, 
аФгібиі гия зСкмСТУьзжХ мО ОгйікіУмТОмжбкжХ оіиПР; 

б) аФгібиі мСТвСбПиькі - мСТвСбі оПкмТж, ФкібПТйОвж, йОвОежкж, зТжмі Тжкзж, лОбіиьРСкж мО 
еОиж гия яТйОТзіб, УмОкоії мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя ОбмСйСаіиіб, їгОиькі, зОнП, еОзФУСпкі, 
аОеж мО УзиОгж ліглТжєйУмб мСТвібиі Р вТСйОгУьзСвС ХОТпФбОккя, аФгібиі ліглТжєйУмб 
лСаФмСбСвС СаУиФвСбФбОккя; 

в) вОТОді - вОТОді (кОеПйкі Р лігеПйкі) мО зТжмі ОбмСйСаіиькі УмСякзж; 
ґ) аФгібиі лТСйжУиСбі мО УзиОгж; 
г) аФгібиі гия лФаиіпкжХ бжУмФліб (зОежкС, івСТкі аФгжкзж); 
П) вСУлСгОТУьзі (лТжУОгжакі) аФгібиі - гСлСйідкі (кПджмиСбі) лТжйісПккя, гС язжХ 

кОиПдОмь УОТОї, Хиібж, вОТОді, иімкі зФХкі, йОРУмПТкі, бажТОиькі, лСвТПаж, кОбіУж, зСмПиькі, 
аСРиПТкі, мТОкУнСТйОмСТкі лігУмОкоії мСсС; 

є) ікрі аФгібиі; 
14.1.130. Сгжкжоя лиСсі СлСгОмзСбФбОкСї еПйПиькСї гіиякзж: 
 Ф йПдОХ кОУПиПкСвС лФкзмФ - 1 (Сгжк) йПмТ збОгТОмкжР (зб. йПмТ); 
 еО йПдОйж кОУПиПкСвС лФкзмФ - 1 (Сгжк) вПзмОТ (вО); 

14.1.131. СгкСТігкі (лСгіакі) мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж) - мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж), сС кП є 
ігПкмжпкжйж, ОиП йОюмь УХСді ХОТОзмПТжУмжзж і УзиОгОюмьУя іе УХСджХ зСйлСкПкміб, Ф 
ТПеФиьмОмі пСвС бжзСкФюмь СгкОзСбі нФкзоії лСТібкякС е мСбОТОйж, сС СоікююмьУя, мО 
ббОдОюмьУя зСйПТоіРкС беОєйСеОйіккжйж. 

Дия бжекОпПккя мСбОТіб СгкСТігкжйж (лСгіакжйж) бТОХСбФюмьУя мОзі СекОзж: 
 язіУмь мО гіиСбО ТПлФмОоія кО ТжкзФ; 
 кОябкіУмь мСТвСбПиькСї йОТзж; 
 зТОїкО бжТСакжомбО (лСХСгдПккя); 
 бжТСакжз; 
 Тіз бжТСакжомбО; 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 44 gazeta.vobu.ua 
 

 кСбжР пж бджбОкжР; 
 мПТйік лТжгОмкСУмі; 

14.1.132. бжзиюпПкС; 
14.1.133. бжзиюпПкС; 
14.1.134. СлПТОоія е гОбОиькжоьзСю УжТСбжкСю - СлПТОоія е лПТПТСазж (СаТСазж, 

еаОвОпПккя пж бжзСТжУмОккя) гОбОиькжоьзСї УжТСбжкж (кПеОиПдкС біг зіиьзСУмі 
еОйСбкжзіб і бжзСкОбоіб, О мОзСд ПмОліб (СлПТОоіР)) е йПмСю СгПТдОккя вСмСбСї лТСгФзоії 
еО біглСбігкФ лиОмФ. ДС СлПТОоіР е гОбОиькжоьзСю УжТСбжкСю кОиПдОмь СлПТОоії, б язжХ 
УжТСбжкО еОйСбкжзО кО зСкзТПмкСйФ ПмОлі її лПТПТСазж УмОкСбжмь кП йПкр яз 20 бігУСмзіб 
еОвОиькСї бОТмСУмі вСмСбСї лТСгФзоії; 
14.1.135. СлСгОмзФбОккя гия оіиПР ТСегіиФ IX оьСвС КСгПзУФ - СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю 
лиОмСю еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк, СлСгОмзФбОккя 
ТПкмкСю лиОмСю еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй зСТжУкжХ 
зСлОижк, СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй 
КзТОїкж, СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж, СлСгОмзФбОккя 
ТПкмкСю лиОмСю еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб, СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю 
лиОмСю еО мТОкУлСТмФбОккя кОнмж і кОнмСлТСгФзміб йОвіУмТОиькжйж кОнмСлТСбСгОйж мО 
кОнмСлТСгФзмСлТСбСгОйж, мТОкежмкП мТОкУлСТмФбОккя мТФаСлТСбСгОйж ОйіОзФ мПТжмСТією 
КзТОїкж;  

14.1.136. СТПкгкО лиОмО гия оіиПР ТСегіиФ XII оьСвС КСгПзУФ - СаСб'яезСбжР лиОмід еО 
зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю гПТдОбкСї ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі кО ФйСбОХ 
СТПкгж; 

14.1.137. СТвОк УмявкПккя - гПТдОбкжР СТвОк, ФлСбкСбОдПкжР егіРУкюбОмж еОХСгж сСгС 
еОаПелПпПккя лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ б йПдОХ лСбкСбОдПкь, бУмОкСбиПкжХ ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж; 

14.1.1371. ФлСбкСбОдПкО СУСаО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ - лСУОгСбО (УиФдаСбО) СУСаО 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, ФлСбкСбОдПкО зПТібкжзСй мОзСвС СТвОкФ кО бжзСкОккя лПбкжХ РСвС 
нФкзоіР б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй; 

14.1.138. СУкСбкі еОУСаж - йОмПТіОиькі Озмжбж, Ф мСйФ пжУиі еОлОУж зСТжУкжХ зСлОижк 
кОгОкжХ Ф зСТжУмФбОккя гіиякСз кОгТ (зТій бОТмСУмі еПйиі, кПеОбПТрПкжХ зОлімОиькжХ 
ікбПУмжоіР, ОбмСйСаіиькжХ гСТів еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя, аіаиіСмПпкжХ і ОТХібкжХ нСкгіб, 
йОмПТіОиькжХ Озмжбіб, бОТміУмь язжХ кП лПТПбжсФє 20000 вТжбПкь, кПбжТСакжпжХ СУкСбкжХ 
еОУСаіб і кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб), сС лТжекОпОюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ гия 
бжзСТжУмОккя Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ, бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє 20000 
вТжбПкь і лСУмФлСбС ейПкрФємьУя Ф еб'яезФ е ніежпкжй ОаС йСТОиькжй екСУСй мО 
СпізФбОкжР УмТСз зСТжУкСвС бжзСТжУмОккя (ПзУлиФОмОоії) язжХ е гОмж ббПгПккя б 
ПзУлиФОмОоію УмОкСбжмь лСкОг Сгжк Тіз (ОаС СлПТОоіРкжР ожзи, язсС бік гСбржР еО Тіз); 

14.1.139. СУСаО гия оіиПР ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ - аФгь-язО іе еОекОпПкжХ кждпП СУіа: 
О) юТжгжпкО СУСаО, УмбСТПкО біглСбігкС гС еОзСкФ Ф аФгь-язіР СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбіР 

нСТйі, Ф мСйФ пжУиі ліглТжєйУмбС е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж, язО: 
 ОаС є лиОмкжзСй лСгОмзіб і еаСТіб, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, зТій єгжкСвС 

лСгОмзФ; 
 ОаС є лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю, сС лПТПгаОпОє УлиОмФ лСгОмзФ кО 

гСгОкФ бОТміУмь; 
 ОаС є лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю, сС лПТПгаОпОє бзиюпПккя лСгОмзФ кО 

гСгОкФ бОТміУмь гС УзиОгФ єгжкСвС лСгОмзФ, і гСаТСбіиькС лПТПХСгжмь Ф 
бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй лСТягзФ кО УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю, сС 
лПТПгаОпОє УлиОмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь; 

а) ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь, язО: 
 ОаС є лиОмкжзСй лСгОмзіб і еаСТіб, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, зТій єгжкСвС 

лСгОмзФ; 
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 ОаС є лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю, сС лПТПгаОпОє УлиОмФ лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь; 

 ОаС є лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю, сС лПТПгаОпОє бзиюпПккя лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь гС УзиОгФ єгжкСвС лСгОмзФ, і гСаТСбіиькС лПТПХСгжмь Ф 
бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй лСТягзФ кО УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю, сС 
лПТПгаОпОє УлиОмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь; 

б) юТжгжпкО СУСаО, ніежпкО СУСаО, ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь, язО ббСежмь мСбОТж кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 

в) лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС; 
ґ) ікбПУмСТ (СлПТОмСТ) біглСбігкС гС ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, кО язСвС лСзиОгПкС 

бПгПккя лСгОмзСбСвС СаиізФ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії; 

г) СУСаО-кПТПежгПкм, язО кП йОє лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО мО лСУмОпОє кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж ніежпкжй СУСаОй, Ф мСйФ пжУиі ніежпкжй СУСаОй - ліглТжєйояй, кП 
еОТПєУмТСбОкжй лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ПиПзмТСккі лСУиФвж, Ф мСйФ пжУиі 
рияХСй кОгОккя гСУмФлФ гС ПиПзмТСккжХ лСУиФв пПТПе ПиПзмТСккжР ікмПТнПРУ, кОгОккя 
мПХкіпкжХ, СТвОкіеОоіРкжХ, ікнСТйОоіРкжХ мО ікржХ йСдижбСУмПР, язі егіРУкююмьУя е 
бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР і УжУмПй, гия бУмОкСбиПккя зСкмОзміб мО 
ФзиОгПккя ФвСг йід лТСгОбояйж і лСзФлояйж мО/ОаС лСУмОпОє мОзі ПиПзмТСккі лСУиФвж еО 
лСУПТПгкжоьзжйж гСвСбСТОйж біг биОУкСвС ійПкі, ОиП еО гСТФпПккяй кОгОбОпО 
ПиПзмТСккжХ лСУиФв. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТюємьУя кО кПТПежгПкміб, язі: 
 лСУмОпОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж еО лСУПТПгкжоьзжйж гСвСбСТОйж, Ф ТОеі язсС Ф 

ТОХФкзОХ (збжмОкоіяХ), кОгОкжХ еОйСбкжзОй ПиПзмТСккжХ лСУиФв, бжекОпПкС лПТПиіз 
мОзжХ ПиПзмТСккжХ лСУиФв мО їХ нОзмжпкСвС лСУмОпОиькжзО; 

 егіРУкююмь бжзиюпкС СаТСазФ лиОмПдіб еО ПиПзмТСккі лСУиФвж і кП аПТФмь ФпОУмі Ф 
кОгОккі мОзжХ ПиПзмТСккжХ лСУиФв; 

 лСУмОпОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж аПелСУПТПгкьС пПТПе УбСє лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС 
б КзТОїкі. 

Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя гбі пж аіиьрП СУСаж, язі егіРУкююмь УліиькФ гіяиькіУмь аПе 
ФмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж, ббОдОюмьУя СзТПйСю СУСаСю Ф йПдОХ мОзСї гіяиькСУмі. 

Иаиіз ТПеФиьмОміб УліиькСї гіяиькСУмі бПгПмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ, ФлСбкСбОдПкжй кО 
оП ікржйж УмСТСкОйж евігкС е ФйСбОйж гСвСбСТФ, СзТПйС біг СаиізФ вСУлСгОТУьзжХ 
ТПеФиьмОміб мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ. 

Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя вСУлСгОТУьзі бігкСУжкж йід ФпОУкжзОйж УліиькСї гіяиькСУмі 
лТжТібкююмьУя гС бігкСУжк кО СУкСбі СзТПйжХ ожбіиькС-лТОбСбжХ гСвСбСТіб. 

ЙСТягСз лСгОмзСбСвС СаиізФ мО ебімкСУмі лТС ТПеФиьмОмж УліиькСї гіяиькСУмі 
бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

14.1.1391. СУСаО, ФлСбкСбОдПкО кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я - Ф 
екОпПккі, кОбПгПкСйФ б ИУкСбОХ еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж лТС СХСТСкФ егСТСб'я; 

14.1.140. СніоіРкжР бОиюмкжР зФТУ (бОиюмкжР зФТУ) - Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б ЗОзСкі 
КзТОїкж "ЙТС ЗОоіСкОиькжР аОкз КзТОїкж"; 

14.1.141. лОижбС йСмСТкП УФйірПбП - бжгж лОижбО, СмТжйОкі б ТПеФиьмОмі ейірФбОккя 
лОижбО, СгПТдОкСвС е кОнмСбСї УжТСбжкж, е аіСПмОкСиСй мО гСаОбзОйж кО СУкСбі 
аіСПмОкСиФ, аіСгжеПию ОаС ікржйж аіСзСйлСкПкмОйж, бйіУм язжХ біглСбігОє бжйСвОй 
кСТйОмжбкжХ гСзФйПкміб кО лОижбС йСмСТкП УФйірПбП; 

14.1.1411. лОиькП - кОнмСлТСгФзмж, УзТОлиПкжР вОе, лОижбС йСмСТкП ОиьмПТкОмжбкП, 
лОижбС йСмСТкП УФйірПбП, ТПпСбжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ 
лОижб, ікрі мСбОТж, еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
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14.1.1412. лОТмкПТУмбС - Са’єгкОккя гбСХ ОаС аіиьрП СУіа, УмбСТПкП біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО ікСеПйкСї юТжУгжзоії кО лігУмОбі ОаС біглСбігкС гС гСвСбСТФ гия бПгПккя 
гіяиькСУмі е йПмСю СмТжйОккя лТжаФмзФ ОаС гСУявкПккя ікрСї УліиькСї йПмж; 

14.1.142. лПТПУФбкП гдПТПиС еОаТФгкПккя - мТОкУлСТмкжР еОУіа, ТФХ язСвС 
УФлТСбСгдФємьУя бжзжгСй б ОмйСУнПТФ еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк; 

14.1.143. лПТПгОбОиькі лТжУмТСї - еПйПиькі лСиілрПккя, УмбСТПкі гия бжзСкОккя 
УлПоіОиькжХ нФкзоіР е лПТПгОпі ПкПТвії, ТПпСбжкж, УжвкОиФ, ікнСТйОоії мСсС аФгь-язСвС 
лСХСгдПккя мО бжгФ кО бігУмОкь (иікії ПиПзмТСлПТПгОпі, мТФаСлТСбСгж, бСгСлТСбСгж, 
мПлиСбі мО вОеСбі йПТПді, иікії еб'яезФ мСсС); 

14.1.144. лжбС - кОУжпПкжР гіСзУжгСй бФвиПою лікжУмжР ОизСвСиькжР кОліР іе бйіУмСй 
УлжТмФ ПмжиСбСвС біг 0,5 бігУСмзО Са'єйкжХ Сгжкжоь, СмТжйОкжР ліг пОУ аТСгіккя 
СХйПиПкСвС УФУиО лжбкжйж гТідгдОйж, сС бігкСУжмьУя гС мСбОТкСї вТФлж ККМ ЗДД еО 
зСгСй 2203; 

14.1.1441. гСзФйПкм гия оіиПР оьСвС КСгПзУФ - гСзФйПкм, УмбСТПкжР Ф лОлПТСбіР ОаС 
ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО 
ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж", УзиОгПккя мО/ОаС 
лСгОккя, мО/ОаС кОгіУиОккя язСвС лПТПгаОпОємьУя ожй КСгПзУСй, ікржйж кСТйОмжбкС-
лТОбСбжйж ОзмОйж, лТжРкямжйж кО лігУмОбі мО кО бжзСкОккя оьСвС КСгПзУФ, мО/ОаС 
лСб'яеОкП е ТПОиіеОоією лТОб мО СаСб'яезіб лиОмкжзО лСгОмзіб, мО/ОаС зСкмТСиююпжХ 
СТвОкіб евігкС іе кСТйОйж оьСвС КСгПзУФ; 

14.1.145. лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоія) - мСбОТж еО зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД, кО язі ожй 
КСгПзУСй бУмОкСбиПкС УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ; 

14.1.146. бжзиюпПкС; 
14.1.1461. лігебімкжР ТОХФкСз - нікОкУСбжР ТОХФкСз, язжР біглСбігОє бжекОпПккю мПТйікО 

"ОйПТжзОкУьзжР лігебімкжР ТОХФкСз" біглСбігкС гС КвСгж FATCA мО/ОаС бжекОпОємьУя яз 
лігебімкжР ТОХФкСз біглСбігкС гС лТОбжи ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS гия оіиПР 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS; 

14.1.147. лиОмО еО еПйию - СаСб'яезСбжР лиОмід Ф УзиОгі лСгОмзФ кО йОРкС, сС 
УлТОбияємьУя Ф нСТйі еПйПиькСвС лСгОмзФ ОаС СТПкгкСї лиОмж еО еПйПиькі гіиякзж 
гПТдОбкСї і зСйФкОиькСї биОУкСУмі; 

14.1.148. лиОмО еО йОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ - лиОмО, сС бкСУжмьУя бімпжекякжйж 
бжТСакжзОйж мО ійлСТмПТОйж ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, еО лСзТжммя бжмТОм е бжТСакжомбО, еаПТівОккя 
мО ТПОиіеОоії йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ. КСейіТ лиОмж еО йОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ 
бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

14.1.149. лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж гия оіиПР ТСегіиФ IX оьСвС КСгПзУФ - лиОмкжз ТПкмкСї 
лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк, лиОмкжз ТПкмкСї 
лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй зСТжУкжХ зСлОижк, 
лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж, лиОмкжз ТПкмкСї 
лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж, лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП 
бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб, лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж еО мТОкУлСТмФбОккя кОнмж і 
кОнмСлТСгФзміб йОвіУмТОиькжйж кОнмСлТСбСгОйж мО кОнмСлТСгФзмСлТСбСгОйж, мТОкежмкП 
мТОкУлСТмФбОккя мТФаСлТСбСгОйж ОйіОзФ мПТжмСТією КзТОїкж; 

14.1.150. лПТбжккО лПТПТСазО (еаОвОпПккя) йікПТОиькСї УжТСбжкж гия оіиПР ТСегіиФ IX 
оьСвС КСгПзУФ, яз бжг вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі віТкжпСвС ліглТжєйУмбО, бзиюпОє 
УФзФлкіУмь СлПТОоіР іе: еажТОккя, гТСаиПккя ОаС йПиПккя, УФрзж, УСТмФбОккя еО аФгь-язжйж 
ніежпкжйж биОУмжбСУмяйж гТСаиПкжХ ОаС йПиПкжХ віТУьзжХ лСТіг ОаС йікПТОиькжХ 
ФмбСТПкь іе еОУмСУФбОккяй аФгь-язжХ мПХкСиСвіпкжХ лТСоПУіб УСТмФбОккя, язі еОаПелПпФюмь 
СмТжйОккя віТкжпжй ліглТжєйУмбСй мСбОТкСї лТСгФзоії, бжгж язСї бУмОкСбиПкі 
еОмбПТгдПкжйж зСкгжоіяйж кО йікПТОиькФ УжТСбжкФ Са'єзмО (гіиякзж) кОгТ; 

14.1.151. бжзиюпПкС; 
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14.1.1511. лПТПглТСгОдкО лігвСмСбзО гия оіиПР ТСегіиФ IX оьСвС КСгПзУФ, яз бжг 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі віТкжпСвС ліглТжєйУмбО, бзиюпОє мПХкСиСвіпкі СлПТОоії, язі СаТОкі 
віТкжпжй ліглТжєйУмбСй гия еОаПелПпПккя: бжзСкОккя ФйСб гСвСбСТіб лСУмОпОккя 
мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО ОаС гСмТжйОккя бжйСв гС УлСджбпжХ 
биОУмжбСУмПР мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО (аТжзПмФбОккя, ОвиСйПТФбОккя 
мО/ОаС СвТФгзФбОккя (іе ОаС аПе мПТйіпкСї СаТСазж); лОзФбОккя, Ф мСйФ пжУиі аФмПиюбОккя); 

14.1.152. лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ - ейПкрПккя ОаУСиюмкСвС екОпПккя УФйж мОзСвС 
аСТвФ, лігмбПТгдПкП біглСбігкжй гСзФйПкмСй; 

14.1.153. лСгОмзСбО бжйСвО - лжУьйСбО бжйСвО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ гС лиОмкжзО 
лСгОмзіб сСгС лСвОрПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ; 

14.1.154. лСгОмзСбжР аСТв б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ - вТСрСбП еСаСб'яеОккя е 
ФТОХФбОккяй рмТОнкжХ УОкзоіР, лПкі еО їХ кОябкСУмі мО бжмТОм, лСб'яеОкжХ е РСвС 
УмявкПккяй, кПУлиОпПкП б ФУмОкСбиПкжР УмТСз, сС кО лігУмОбі біглСбігкСвС гСзФйПкмО 
ікСеПйкСї гПТдОбж є лТПгйПмСй УмявкПккя, язП йСдП аФмж ебПТкФмС біглСбігкС гС 
йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж; 

14.1.155. лСгОмзСбО еОУмОбО - УлСУіа еОаПелПпПккя УлиОмж лиОмкжзСй лСгОмзіб 
вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя мО лПкі, кП УлиОпПкжХ мОзжй лиОмкжзСй Ф УмТСз, бжекОпПкжР ожй 
КСгПзУСй. ЙСгОмзСбО еОУмОбО бжкжзОє кО лігУмОбОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

К ТОеі кПбжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС 
лСгОмзСбСю еОУмОбСю, СТвОк УмявкПккя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, ебПТмОє 
УмявкПккя кО йОРкС мОзСвС лиОмкжзО, сС є лТПгйПмСй лСгОмзСбСї еОУмОбж; 

14.1.156. лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя - УФйО зСрміб, язФ лиОмкжз лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі 
лСгОмзСбжР ОвПкм, лСбжкПк УлиОмжмж гС біглСбігкСвС аюгдПмФ ОаС кО єгжкжР ТОХФкСз яз 
лСгОмСз ОаС еаіТ кО лігУмОбі, б лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй (Ф 
мСйФ пжУиі УФйО зСрміб, бжекОпПкО лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф лСгОмзСбСйФ бПзУПиі мО кП 
УлиОпПкО б ФУмОкСбиПкжР еОзСкСй УмТСз), мО/ОаС УФйО зСрміб, УнСТйСбОкО еО ТОХФкСз 
лСгОмзСбжХ ліиьв, сС аФиж бжзСТжУмОкі лиОмкжзСй лСгОмзіб кП еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй 
пж е лСТФрПккяй лСТягзФ їХ кОгОккя, бУмОкСбиПкжй ожй КСгПзУСй мО/ОаС Жжмкжй 
зСгПзУСй КзТОїкж; 

14.1.1561. лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя (гия оіиПР ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ) - еОвОиькО УФйО 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, СгПТдОкО (кОТОХСбОкО) лиОмкжзСй лСгОмзФ б ебімкСйФ 
(лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі, мО/ОаС УФйО зСрміб, УнСТйСбОкО еО ТОХФкСз лСгОмзСбжХ ліиьв, сС 
аФиж бжзСТжУмОкі лиОмкжзСй лСгОмзіб кП еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй пж е лСТФрПккяй 
лСТягзФ їХ кОгОккя, бУмОкСбиПкжй ожй КСгПзУСй; 

14.1.157. лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя - лжУьйСбП лСбігСйиПккя зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ (ТірПккя) лТС СаСб'яеСз лиОмкжзО лСгОмзіб УлиОмжмж УФйФ вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, 
бжекОпПкФ зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж, зСкмТСиь еО бжзСкОккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, 
ОаС бкПУмж біглСбігкі ейікж гС лСгОмзСбСї ебімкСУмі; 

14.1.158. лСгОмзСбП лСбігСйиПккя б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ - лжУьйСбП 
лСбігСйиПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС СаСб'яеСз лиОмкжзО лСгОмзіб УлиОмжмж УФйФ 
вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкФ гСзФйПкмСй ікСеПйкСї гПТдОбж, еО язжй егіРУкюємьУя 
лСвОрПккя мОзСї УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя біглСбігкС гС йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ 
КзТОїкж; 

14.1.1581. лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ - лСбігСйиПккя, язП кОгОємьУя 
кПТПежгПкмФ мО бзиюпОє: 

1) лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ, еОТПєУмТСбОкіР яз лиОмкжз лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, - лСбігСйиПккя б ПиПзмТСккіР нСТйі, кОгіУиОкП оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТС СаСб’яеСз СУСаж-
кПТПежгПкмО УлиОмжмж УФйФ вТСрСбСвС еСаСб’яеОккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
бжекОпПкФ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ; 
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2) лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ, кП еОТПєУмТСбОкіР яз лиОмкжз лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, - лжУьйСбП лСбігСйиПккя лТС СаСб’яеСз СУСаж-кПТПежгПкмО 
еОТПєУмТФбОмжУя яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС УмОммі 208-1 оьСвС 
КСгПзУФ, язП кОгУжиОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікСеПйкСї гПТдОбж гия ікнСТйФбОккя СУСаж-
кПТПежгПкмО; 

3) лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ лТС лСТФрПккя бжйСв CRS - лжУьйСбП 
лСбігСйиПккя лТС СаСб’яеСз СУСаж-кПТПежгПкмО УлиОмжмж УФйФ вТСрСбСвС еСаСб’яеОккя 
мО/ОаС бжзСкОмж ікрі бжйСвж УмОммі 39-3 оьСвС КСгПзУФ б пОУмжкі, сС УмСУФємьУя бжзСкОккя 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS; 

14.1.1582. ВжзиюпПкС; 
14.1.159. лСб'яеОкі СУСаж - юТжгжпкі мО/ОаС ніежпкі СУСаж, мО/ОаС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ 

юТжгжпкСї СУСаж, бігкСУжкж йід язжйж йСдФмь ближбОмж кО ФйСбж ОаС ПзСкСйіпкі 
ТПеФиьмОмж їХ гіяиькСУмі пж гіяиькСУмі СУіа, язжХ бСкж лТПгУмОбияюмь, е ФТОХФбОккяй мОзжХ 
зТжмПТіїб: 

О) гия юТжгжпкжХ СУіа: 
 СгкО юТжгжпкО СУСаО аПелСУПТПгкьС мО/ОаС СлСУПТПгзСбОкС (пПТПе лСб'яеОкжХ СУіа) 

бСиСгіє зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж ікрСї юТжгжпкСї СУСаж Ф ТСейіТі 25 і аіиьрП 
бігУСмзіб (зТій йідкОТСгкжХ, нікОкУСбжХ СТвОкіеОоіР, язі біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ 
гСвСбСТіб КзТОїкж кОгіиПкі лТжбіиПяйж мО ійФкімПмОйж, мО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, 
биОУкжзСй іУмСмкСї ФпОУмі Ф ТСейіТі 75 і аіиьрП бігУСмзіб Ф язжХ є мОзі йідкОТСгкі 
нікОкУСбі СТвОкіеОоії); 

 СгкО і мО УОйО юТжгжпкО ОаС ніежпкО СУСаО аПелСУПТПгкьС мО/ОаС СлСУПТПгзСбОкС 
бСиСгіє зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж Ф зСдкіР мОзіР юТжгжпкіР СУСаі Ф ТСейіТі 25 і 
аіиьрП бігУСмзіб; 

 СгкО і мО УОйО юТжгжпкО ОаС ніежпкО СУСаО лТжРйОє ТірПккя сСгС лТжекОпПккя 
(СаТОккя) СгкССУСаСбжХ бжзСкОбпжХ СТвОкіб зСдкСї мОзСї юТжгжпкСї СУСаж; 

 СгкО і мО УОйО юТжгжпкО ОаС ніежпкО СУСаО лТжРйОє ТірПккя сСгС лТжекОпПккя 
(СаТОккя) 50 і аіиьрП бігУСмзіб УзиОгФ зСиПвіОиькСвС бжзСкОбпСвС СТвОкФ ОаС 
кОвиягСбСї ТОгж зСдкСї мОзСї юТжгжпкСї СУСаж; 

 лТжкОРйкі 50 бігУСмзіб УзиОгФ зСиПвіОиькСвС бжзСкОбпСвС СТвОкФ мО/ОаС кОвиягСбСї 
ТОгж зСдкСї мОзСї юТжгжпкСї СУСаж УзиОгОюмь Сгкі і мі УОйі ніежпкі СУСаж; 

 СгкССУСаСбі бжзСкОбпі СТвОкж мОзжХ юТжгжпкжХ СУіа лТжекОпПкі (СаТОкі) еО ТірПккяй 
Сгкієї і мієї УОйСї СУСаж (биОУкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСвС кжй СТвОкФ); 

 юТжгжпкО СУСаО йОє лСбкСбОдПккя кО лТжекОпПккя (СаТОккя) СгкССУСаСбСвС 
бжзСкОбпСвС СТвОкФ мОзСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС кО лТжекОпПккя (СаТОккя) 50 і аіиьрП 
бігУСмзіб УзиОгФ її зСиПвіОиькСвС бжзСкОбпСвС СТвОкФ ОаС кОвиягСбСї ТОгж; 

 зікоПбжй аПкПніоіОТкжй биОУкжзСй (зСкмТСиПТСй) мОзжХ юТжгжпкжХ СУіа є СгкО і мО 
УОйО ніежпкО СУСаО; 

 лСбкСбОдПккя СгкССУСаСбСвС бжзСкОбпСвС СТвОкФ мОзжХ юТжгжпкжХ СУіа егіРУкює 
СгкО і мО УОйО СУСаО; 

 УФйО бУіХ зТПгжміб (лСежз), лСбСТСмкСї нікОкУСбСї гСлСйСвж біг Сгкієї юТжгжпкСї 
СУСаж (зТій аОкзіб мО йідкОТСгкжХ нікОкУСбжХ СТвОкіеОоіР, язі біглСбігкС гС 
йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж кОгіиПкі лТжбіиПяйж мО ійФкімПмОйж, мО УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя, биОУкжзСй іУмСмкСї ФпОУмі Ф ТСейіТі 75 і аіиьрП бігУСмзіб Ф язжХ є 
мОзі йідкОТСгкі нікОкУСбі СТвОкіеОоії) мО/ОаС зТПгжміб (лСежз), лСбСТСмкСї нікОкУСбСї 
гСлСйСвж біг ікржХ юТжгжпкжХ СУіа, вОТОкмСбОкжХ Сгкією юТжгжпкСю СУСаСю (зТій 
аОкзіб мО йідкОТСгкжХ нікОкУСбжХ СТвОкіеОоіР, язі біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ 
гСвСбСТіб КзТОїкж кОгіиПкі лТжбіиПяйж мО ійФкімПмОйж, мО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, 
биОУкжзСй іУмСмкСї ФпОУмі Ф ТСейіТі 75 і аіиьрП бігУСмзіб Ф язжХ є мОзі йідкОТСгкі 
нікОкУСбі СТвОкіеОоії), УмСУСбкС ікрСї юТжгжпкСї СУСаж, лПТПбжсФє УФйФ биОУкСвС 
зОлімОиФ аіиьрП кід Ф 3,5 ТОеО (гия нікОкУСбжХ ФУмОкСб мО зСйлОкіР, сС лТСбОгямь 
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бжзиюпкС иіежквСбФ гіяиькіУмь, - аіиьрП кід Ф 10 ТОеіб). ЙТж оьСйФ УФйО мОзжХ 
зТПгжміб (лСежз), лСбСТСмкСї нікОкУСбСї гСлСйСвж мО биОУкСвС зОлімОиФ 
бжекОпОємьУя яз УПТПгкє ОТжнйПмжпкП екОпПккя (кО лСпОмСз мО зікПоь ебімкСвС 
лПТіСгФ). ЙСиСдПккя оьСвС ОаеОоФ кП лСржТююмьУя кО УФйФ зТПгжміб (лСежз), 
еОиФпПкжХ ліг гПТдОбкі вОТОкмії; 

а) гия ніежпкСї СУСаж мО юТжгжпкСї СУСаж: 
 ніежпкО СУСаО аПелСУПТПгкьС мО/ОаС СлСУПТПгзСбОкС (пПТПе лСб'яеОкжХ СУіа) 

бСиСгіє зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж юТжгжпкСї СУСаж Ф ТСейіТі 25 і аіиьрП бігУСмзіб; 
 ніежпкО СУСаО йОє лТОбС лТжекОпОмж (СажТОмж) СгкССУСаСбжР бжзСкОбпжР СТвОк 

мОзСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС лТжекОпОмж (СажТОмж) кП йПкр яз 50 бігУСмзіб УзиОгФ її 
зСиПвіОиькСвС бжзСкОбпСвС СТвОкФ ОаС кОвиягСбСї ТОгж; 

 ніежпкО СУСаО егіРУкює лСбкСбОдПккя СгкССУСаСбСвС бжзСкОбпСвС СТвОкФ б мОзіР 
юТжгжпкіР СУСаі; 

 ніежпкО СУСаО йОє лСбкСбОдПккя кО лТжекОпПккя (СаТОккя) СгкССУСаСбСвС 
бжзСкОбпСвС СТвОкФ мОзСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС кО лТжекОпПккя (СаТОккя) 50 і аіиьрП 
бігУСмзіб УзиОгФ її зСиПвіОиькСвС бжзСкОбпСвС СТвОкФ ОаС кОвиягСбСї ТОгж; 

 ніежпкО СУСаО є зікоПбжй аПкПніоіОТкжй биОУкжзСй (зСкмТСиПТСй) юТжгжпкСї 
СУСаж; 

 УФйО бУіХ зТПгжміб (лСежз), лСбСТСмкСї нікОкУСбСї гСлСйСвж біг ніежпкСї СУСаж, 
кОгОкжХ юТжгжпкіР СУСаі, мО/ОаС аФгь-язжХ зТПгжміб (лСежз), лСбСТСмкСї нікОкУСбСї 
гСлСйСвж біг ікржХ ніежпкжХ СУіа, кОгОкжХ юТжгжпкіР СУСаі, язі кОгОюмьУя ліг 
вОТОкмії оієї ніежпкСї СУСаж, лПТПбжсФюмь УФйФ биОУкСвС зОлімОиФ аіиьрП кід Ф 3,5 
ТОеО (гия нікОкУСбжХ ФУмОкСб мО зСйлОкіР, сС лТСбОгямь бжзиюпкС иіежквСбФ 
гіяиькіУмь, - аіиьрП кід Ф 10 ТОеіб). ЙТж оьСйФ УФйО мОзжХ зТПгжміб (лСежз), 
лСбСТСмкСї нікОкУСбСї гСлСйСвж мО биОУкСвС зОлімОиФ бжекОпОємьУя яз УПТПгкє 
ОТжнйПмжпкП екОпПккя (кО лСпОмСз мО зікПоь ебімкСвС лПТіСгФ); 

б) гия ніежпкжХ СУіа - пСиСбіз (гТФджкО), аОмьзж (Ф мСйФ пжУиі ФУжкСбиюбОпі), гімж 
(лСбкСиімкі/кПлСбкСиімкі, Ф мСйФ пжУиі ФУжкСбиПкі), лСбкСТігкі мО кПлСбкСТігкі аТОмж і 
УПУмТж, СлізФк, лізиФбОиькжз, гжмжкО, кОг язСю бУмОкСбиПкС СлізФ пж лізиФбОккя. 

КУі зСТлСТОмжбкі лТОбО, язі кОиПдОмь (аПелСУПТПгкьС мО/ОаС СлСУПТПгзСбОкС) 
юТжгжпкіР СУСаі б ікріР юТжгжпкіР СУСаі, є УФйСю пОУмСз зСТлСТОмжбкжХ лТОб, язі: 

 аПелСУПТПгкьС кОиПдОмь мОзіР юТжгжпкіР СУСаі б ікріР юТжгжпкіР СУСаі; 
 кОиПдОмь аФгь-язіР іе лСб'яеОкжХ УмСТік мОзСї юТжгжпкСї СУСаж б ікріР юТжгжпкіР 

СУСаі. 
Дия оіиПР бжекОпПккя, пж бСиСгіє ніежпкО СУСаО аПелСУПТПгкьС мО/ОаС СлСУПТПгзСбОкС 

зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж Ф ТСейіТі 25 і аіиьрП бігУСмзіб Ф юТжгжпкіР СУСаі, ФУі 
зСТлСТОмжбкі лТОбО, язі кОиПдОмь (аПелСУПТПгкьС мО/ОаС СлСУПТПгзСбОкС) ніежпкіР СУСаі, є 
УФйСю пОУмСз зСТлСТОмжбкжХ лТОб, язі: 

 аПелСУПТПгкьС мО/ОаС СлСУПТПгзСбОкС кОиПдОмь мОзіР ніежпкіР СУСаі б юТжгжпкіР 
СУСаі пПТПе бСиСгіккя зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж; 

 кОиПдОмь аФгь-язжй лСб'яеОкжй СУСаОй мОзСї ніежпкСї СУСаж Ф еОекОпПкіР юТжгжпкіР 
СУСаі (аПе бТОХФбОккя СУіа, лСб'яеОкжХ е мОзСю ніежпкСю СУСаСю пПТПе лТяйП мО/ОаС 
СлСУПТПгзСбОкП бСиСгіккя зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж). 

ЯзсС ніежпкО СУСаО бжекОємьУя лСб'яеОкСю е ікржйж СУСаОйж біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
14.1.159 оьСвС лФкзмФ, мОзі СУСаж бжекОюмьУя лСб'яеОкжйж йід УСаСю. 

К ТОеі егіРУкПккя вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР ФмбСТПккяйж аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж е 
лСб'яеОкСю СУСаСю аФгь-язСвС е ФпОУкжзіб гСвСбСТФ лТС УліиькФ гіяиькіУмь, ТСейіТ бзиОгіб 
язжХ Ф УліиькП йОРкС УмОкСбжмь 25 і аіиьрП бігУСмзіб, лСб'яеОкжйж бжекОюмьУя ФмбСТПккя 
аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж (гСвСбСТФ лТС УліиькФ гіяиькіУмь) і мОзО лСб'яеОкО СУСаО аФгь-
язСвС е ФпОУкжзіб мОзСвС гСвСбСТФ. 

КСейіТ пОУмзж бСиСгіккя зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж ТСеТОХСбФємьУя Ф ТОеі: 
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 СлСУПТПгзСбОкСвС бСиСгіккя (б СгкСйФ иОкоювФ) - рияХСй йкСдПккя пОУмСз 
бСиСгіккя зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж;  

 бСиСгіккя пПТПе зіиьзО иОкоювіб - рияХСй лігУФйСбФбОккя пОУмСз бСиСгіккя 
зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж б зСдкСйФ иОкоювФ. 

  
К ТОеі зСиж пОУмзО бСиСгіккя зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж зСдкСї СУСаж б кОУмФлкіР 

юТжгжпкіР СУСаі б иОкоювФ УмОкСбжмь 20 і аіиьрП бігУСмзіб, ФУі СУСаж мОзСвС иОкоювО є 
лСб'яеОкжйж (кПеОиПдкС біг ТПеФиьмОміб йкСдПккя). 

ЙТяйО ОаС СлСУПТПгзСбОкО ФпОУмь гПТдОбж б юТжгжпкжХ СУСаОХ кП є лігУмОбСю гия 
бжекОккя мОзжХ юТжгжпкжХ СУіа лСб'яеОкжйж. МОзі лиОмкжзж лСгОмзіб йСдФмь аФмж бжекОкі 
лСб'яеОкжйж е ікржХ лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ ожй ліглФкзмСй. 

ЗО кОябкСУмі СаУмОбжк, еОекОпПкжХ б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ, юТжгжпкі мО/ОаС 
ніежпкі СУСаж, язі є УмСТСкОйж вСУлСгОТУьзСї СлПТОоії, йОюмь лТОбС УОйСУміРкС бжекОмж 
УПаП гия оіиПР СлСгОмзФбОккя лСб'яеОкжйж СУСаОйж е лігУмОб, кП лПТПгаОпПкжХ Ф 
ліглФкзмОХ "О" - "б" оьСвС ліглФкзмФ. 

КСкмТСиююпжР СТвОк Ф УФгСбСйФ лСТягзФ йСдП гСбПУмж лСб'яеОкіУмь СУіа кО СУкСбі 
нОзміб і СаУмОбжк, сС СгкО юТжгжпкО ОаС ніежпкО СУСаО егіРУкюбОиО нОзмжпкжР зСкмТСиь 
еО аіекПУ-ТірПккяйж ікрСї юТжгжпкСї СУСаж, ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж мО/ОаС 
сС мО УОйО ніежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО егіРУкюбОиО нОзмжпкжР зСкмТСиь еО аіекПУ-
ТірПккяйж зСдкСї юТжгжпкСї СУСаж мО/ОаС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж. 

14.1.160. лПкУіРкжР бкПУСз - зСрмж, бкПУПкі гС кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС нСкгФ, 
УмТОХСбСї СТвОкіеОоії ОаС кО лПкУіРкжР гПлСежмкжР ТОХФкСз гС аОкзібУьзСї ФУмОкСбж Ф 
йПдОХ кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя пж УлиОпПкі гС ЗОзСлжпФбОиькСвС 
лПкУіРкСвС нСкгФ еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС лПкУіРкСвС УмТОХФбОккя (гОиі - 
ЗОзСлжпФбОиькжР нСкг) біглСбігкС гС еОзСкФ. Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя лПкУіРкжР бкПУСз 
кП є єгжкжй бкПУзСй кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя; 

14.1.161. лПкУіРкжР бзиОг - зСрмж, бкПУПкі кО лПкУіРкжР гПлСежмкжР ТОХФкСз, бігзТжмжР Ф 
аОкзібУьзіР ФУмОкСбі евігкС е гСвСбСТСй лПкУіРкСвС бзиОгФ біглСбігкС гС еОзСкФ; 

14.1.162. лПкя - УФйО зСрміб Ф бжвиягі бігУСмзіб, кОТОХСбОкО кО УФйж лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь мО/ОаС кО УФйж рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР, кП УлиОпПкжХ Ф бУмОкСбиПкі 
еОзСкСгОбУмбСй УмТСзж, О мОзСд кОТОХСбОкО б ікржХ бжлОгзОХ мО лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ 
ожй КСгПзУСй ОаС ікржй еОзСкСгОбУмбСй, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж; 

14.1.163. лПТрО ТПєУмТОоія мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ - ТПєУмТОоія мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, язО 
егіРУкюємьУя ФлСбкСбОдПкжйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж КзТОїкж сСгС оьСвС мТОкУлСТмкСвС 
еОУСаФ б КзТОїкі блПТрП; 

14.1.164. лиОк - вТОніз гСзФйПкмОиькжХ бжїекжХ лПТПбіТСз - лПТПиіз лиОмкжзіб лСгОмзіб, 
сС лігиявОюмь лиОкСбіР лПТПбіТоі зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж Ф біглСбігкжР лПТіСг 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ; 

14.1.165. лСгОмСз, лиОмкжз лСгОмзФ, СлСгОмзФбОккя, СлСгОмзСбФбОкжР лТжаФмСз гия 
оіиПР ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ - лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, лиОмкжз лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб, СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, лТжаФмСз, язжР 
лігиявОє СлСгОмзФбОккю; 

14.1.166. лСгОмСз, лиОмкжз лСгОмзФ, СлСгОмзФбОккя, СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг гия оіиПР 
ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ - лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, лиОмкжз лСгОмзФ кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа, СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, гСХіг ніежпкСї СУСаж, язжР 
лігиявОє СлСгОмзФбОккю; 

14.1.167. СлПТОоія КДЙИ - СлПТОоія зФлібиі (лТСгОдФ) оіккжХ лОлПТіб іе еСаСб'яеОккяй 
ебСТСмкСвС їХ лТСгОдФ (зФлібиі) пПТПе бжекОпПкжР УмТСз еО еОегОиПвігь СаФйСбиПкСю 
оікСю, сС егіРУкюємьУя кО СУкСбі єгжкСвС гСвСбСТФ КДЙИ. В оіияХ оьСвС КСгПзУФ УмТСз йід 
гОмОйж бжзСкОккя лПТрСї мО гТФвСї пОУмжк СлПТОоії КДЙИ (УмТСз КДЙИ) кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж СгкСвС ТСзФ; 
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14.1.168. бжзиюпПкС; 
14.1.169. бжзиюпПкС; 
14.1.170. лСгОмзСбО екждзО гия ніежпкжХ СУіа, язі кП є УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, - 

гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкО УФйО (бОТміУмь) бжмТОм лиОмкжзО лСгОмзФ - ТПежгПкмО Ф 
еб'яезФ е лТжгаОккяй мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) Ф ТПежгПкміб - ніежпкжХ ОаС юТжгжпкжХ СУіа 
лТСмявСй ебімкСвС ТСзФ, кО язФ гСебСияємьУя ейПкрПккя РСвС еОвОиькСвС ТіпкСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, СгПТдОкСвС еО кОУиігзОйж мОзСвС ебімкСвС ТСзФ Ф бжвиягі 
еОТСаімкСї лиОмж мО/ОаС Ф бжвиягі гжбігПкгіб, Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй; 

14.1.171. лСгОмзСбО ікнСТйОоія - Ф екОпПккі, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
ікнСТйОоію"; 

14.1.172. лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія - ікгжбігФОиькО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія мО 
ФеОвОиькююпО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія, сС кОгОюмьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй 
КСгПзУСй; 

14.1.1721. ікгжбігФОиькО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія - ТСе'яУкПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, 
кОгОкП лиОмкжзФ лСгОмзіб сСгС лТОзмжпкСвС бжзСТжУмОккя СзТПйжХ кСТй лСгОмзСбСвС мО 
ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпжР 
СТвОк, мО еОТПєУмТСбОкП б єгжкСйФ ТПєУмТі ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР; 

14.1.1722. КвСгО FATCA - КвСгО йід КТягСй КзТОїкж мО КТягСй ЛлСиФпПкжХ ОмОміб 
АйПТжзж гия лСиілрПккя бжзСкОккя лСгОмзСбжХ лТОбжи і еОУмСУФбОккя лСиСдПкь ЗОзСкФ 
ЛОА "ЙТС лСгОмзСбі бжйСвж гС ікСеПйкжХ ТОХФкзіб" (FATCA); 

14.1.173. ФеОвОиькююпО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія - СлТжиюгкПккя лСежоії оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ, сСгС лТОзмжпкСвС бжзСТжУмОккя СзТПйжХ кСТй лСгОмзСбСвС мО ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, сС 
УзиОиОУя еО ТПеФиьмОмОйж ФеОвОиькПккя ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР, кОгОкжХ 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж лиОмкжзОй лСгОмзіб, мО/ОаС Ф ТОеі бжябиПккя СаУмОбжк, сС 
УбігпОмь лТС кПСгкСекОпкіУмь СзТПйжХ кСТй мОзСвС еОзСкСгОбУмбО; 

14.1.174. бжзиюпПкС; 
14.1.175. лСгОмзСбжР аСТв - УФйО ФевСгдПкСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, кП УлиОпПкСвС 

лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф бУмОкСбиПкжР ожй КСгПзУСй УмТСз, мО кПлСвОрПкСї лПкі, кОТОХСбОкСї 
Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй; 

14.1.176. лСгОмзСбжР бПзУПиь, ОбОиьСбОкжР аОкзСй (лСгОмзСбО ТСелжУзО) (гОиі - 
лСгОмзСбжР бПзУПиь гия оіиПР ТСегіиФ VI оьСвС КСгПзУФ), - лТСУмжР бПзУПиь, ОбОиьСбОкжР 
аОкзСй, сС бжгОємьУя бПзУПиПгОбоПй: гС СмТжйОккя е ОзожекСвС УзиОгФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, 
гС СмТжйОккя е кОнмСлПТПТСакСвС ліглТжєйУмбО кОнмСлТСгФзміб, ТПпСбжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, ОаС гС ббПеПккя кОнмСлТСгФзміб, 
ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж і є еОаПелПпПккяй бжзСкОккя кжй еСаСб'яеОккя УлиОмжмж УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ Ф 
УмТСз, бжекОпПкжР УмОммяйж 225, 229 оьСвС КСгПзУФ; 

14.1.1761. бжзиюпПкС; 
14.1.177. лСгОмзСбжР лСУм - лСУм, сС ФмбСТюємьУя кО мПТжмСТії ліглТжєйУмб, гП 

бжТСаияюмьУя лТСгФзмж е бжзСТжУмОккяй лігОзожекжХ мСбОТіб, кО язі бУмОкСбиПкС кФиьСбФ 
УмОбзФ лСгОмзФ, сС бжекОпПкі Ф УмОммі 229 оьСвС КСгПзУФ. ЗО лСгОмзСбСйФ лСУмФ 
егіРУкююмь лСУміРкжР аПелСУПТПгкіР зСкмТСиь лСУміРкі лТПгУмОбкжзж зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ еО йіУоПй РСвС ТСемОрФбОккя; 

14.1.178. лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь - кПлТяйжР лСгОмСз, язжР кОТОХСбФємьУя мО 
УлиОпФємьУя біглСбігкС гС кСТй ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ; 

14.1.179. бжзиюпПкС; 
14.1.180. лСгОмзСбжР ОвПкм сСгС лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа - юТжгжпкО СУСаО (її 

ніиія, біггіиПккя, ікржР бігСзТПйиПкжР лігТСегіи), УОйСеОРкямО СУСаО, лТПгУмОбкжомбС 
кПТПежгПкмО - юТжгжпкСї СУСаж, ікбПУмСТ (СлПТОмСТ) еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, язі 
кПеОиПдкС біг СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСвС УмОмФУФ мО УлСУСаФ СлСгОмзФбОккя ікржйж 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 52 gazeta.vobu.ua 
 

лСгОмзОйж мО/ОаС нСТйж кОТОХФбОккя (бжлиОмж, кОгОккя) гСХСгФ (Ф вТСрСбіР ОаС 
кПвТСрСбіР нСТйі) еСаСб'яеОкі кОТОХСбФбОмж, ФмТжйФбОмж мО УлиОпФбОмж лСгОмСз, 
лПТПгаОпПкжР ТСегіиСй IV оьСвС КСгПзУФ, гС аюгдПмФ біг ійПкі мО еО ТОХФкСз ніежпкСї 
СУСаж е гСХСгіб, сС бжлиОпФюмьУя мОзіР СУСаі, бПУмж лСгОмзСбжР Саиіз, лСгОбОмж лСгОмзСбФ 
ебімкіУмь зСкмТСиююпжй СТвОкОй мО кПУмж біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя РСвС кСТй б 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 18 мО ТСегіиСй IV оьСвС КСгПзУФ; 

14.1.181. лСгОмзСбжР зТПгжм - УФйО, кО язФ лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь йОє 
лТОбС ейПкржмж лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, бжекОпПкО евігкС 
е ТСегіиСй V оьСвС КСгПзУФ; 

14.1.182. лСйжизСбС УлиОпПкі вТСрСбі еСаСб'яеОккя - УФйж зСрміб, язі кО лПбкФ гОмФ 
кОгіРриж гС біглСбігкСвС аюгдПмФ мО/ОаС кО єгжкжР ТОХФкСз біг юТжгжпкжХ СУіа (їХ ніиіР, 
біггіиПкь, ікржХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб, сС кП йОюмь УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж) ОаС 
ніежпкжХ СУіа (язі йОюмь УмОмФУ УФа'єзміб ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ОаС кП йОюмь мОзСвС 
УмОмФУФ), сС кП є лиОмкжзОйж мОзжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, мО Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
УмОммПю 351 оьСвС КСгПзУФ; 

14.1.1821. мПХкіпкО лСйжизО - аФгь-язО лСйжизО, бОгО ОаС гПнПзм Ф ТСаСмі УзиОгСбжХ 
пОУмжк ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ ОаС збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ пж лПпОмзж, сС 
лТжебСгжмь гС кПбіглСбігкСУмі йПмСгСиСвії мО/ОаС ОивСТжмйіб ТСаСмж ПиПзмТСккСвС 
зОаікПмФ мО кП є йПмСгСиСвіпкСю лСйжизСю; 

14.1.1822. мПХкіпкжР еаіР - аФгь-язі лСТФрПккя Ф ТСаСмі УзиОгСбжХ пОУмжк ПиПзмТСккСвС 
зОаікПмФ, сС кП є йПмСгСиСвіпкСю мО/ОаС мПХкіпкСю лСйжизОйж, Ф мСйФ пжУиі їХ лСбкП 
еФлжкПккя, сС ФкПйСдижбиює беОєйСгію лиОмкжзО лСгОмзіб е зСкмТСиююпжй СТвОкСй; 

14.1.183. лСУиФвО е кОгОккя лПТУСкОиФ - вСУлСгОТУьзО ОаС ожбіиькС-лТОбСбО ФвСгО, 
біглСбігкС гС язСї СУСаО, сС кОгОє лСУиФвФ (ТПежгПкм ОаС кПТПежгПкм), кОлТОбияє Ф 
ТСелСТягдПккя ікрСї СУСаж (ТПежгПкмО ОаС кПТПежгПкмО) СгкФ ОаС гПзіиьзСХ ніежпкжХ СУіа 
гия бжзСкОккя бжекОпПкжХ оією ФвСгСю нФкзоіР. КвСгО лТС кОгОккя лПТУСкОиФ йСдП 
лПТПгаОпОмж ФзиОгОккя еОекОпПкжйж ніежпкжйж СУСаОйж мТФгСбСї ФвСгж ОаС мТФгСбСвС 
зСкмТОзмФ іе СУСаСю, Ф ТСелСТягдПккя язСї бСкж кОлТОбиПкі. Ікрі ФйСбж кОгОккя лПТУСкОиФ 
(Ф мСйФ пжУиі бжкОвСТСгО СУСаж, сС кОгОє лСУиФвФ) бжекОпОюмьУя ФвСгСю УмСТік; 

14.1.184. бжзиюпПкС; 
14.1.185.  
лСУмОпОккя лСУиФв 

- аФгь-язО СлПТОоія, сС кП є лСУмОпОккяй мСбОТіб, пж ікрО СлПТОоія е лПТПгОпі лТОбО кО 
Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мО ікрі кПйОмПТіОиькі Озмжбж пж кОгОккя ікржХ 
йОРкСбжХ лТОб УмСУСбкС мОзжХ Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, О мОзСд кОгОккя 
лСУиФв, сС УлСджбОюмьУя б лТСоПУі бпжкПккя лПбкСї гії ОаС лТСбОгдПккя лПбкСї 
гіяиькСУмі. 

З йПмСю СлСгОмзФбОккя лСУмОпОккяй лСУиФв, еСзТПйО є: 
О) гСУявкПккя гСйСбиПкСУмі ФмТжйФбОмжУя біг лПбкСї гії ОаС біг зСкзФТПкоії е мТПмьСю 

СУСаСю пж кОгОккя гСебСиФ кО аФгь-язФ гію еО ФйСбж ФзиОгПккя гСвСбСТФ; 
а) лСУмОпОккя лСУиФв еО ТірПккяй СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж пж СТвОкФ йіУоПбСвС 

УОйСбТягФбОккя ОаС б лТжйФУСбСйФ лСТягзФ; 
б) лСУмОпОккя лСУиФв ікріР СУСаі кО аПеСлиОмкіР СУкСбі; 
в) лПТПгОпО ТПеФиьмОміб бжзСкОкжХ ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв лиОмкжзФ лСгОмзФ, 

ФлСбкСбОдПкСйФ евігкС е гСвСбСТСй бПУмж Саиіз ТПеФиьмОміб УліиькСї гіяиькСУмі аПе 
ФмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж, О мОзСд їХ лСбПТкПккя мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ ліУия 
еОзікпПккя УліиькСї гіяиькСУмі; 

ґ) лПТПгОпО (бкПУПккя) бжзСкОкжХ ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв яз бзиОг Ф УліиькФ гіяиькіУмь 
аПе ФмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж, О мОзСд лСбПТкПккя лСУиФв; 

г) лСУмОпОккя лСУиФв е ТСейісПккя екОзФ біглСбігкСї мСТвСбСї йОТзж ОаС УОйСвС мСбОТФ 
пж лСУиФвж б зікСніиьйі, УПТіОиі ОаС мПиПбіеіРкіР лТСвТОйі, язі є біеФОиькжйж (виягОпі ижрП 
аОпОмь лТСгФзм ОаС екОз мСТвСбПиькСї йОТзж, лТСгФзм пж мСТвСбПиькО йОТзО евОгФємьУя Ф 
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ТСейСбі лПТУСкОдО; мСбОТ, лСУиФвО пж мСТвСбПиькО йОТзО СТвОкіпкС блиімОюмьУя б УюдПм і 
є РСвС пОУмжкСю); 

14.1.186. лСгОмСз; СлСгОмзФбОккя; лиОмкжз лСгОмзФ; СлСгОмзСбФбОкО СлПТОоія гия оіиПР 
ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ - біглСбігкС лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь; СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй 
кО гСгОкФ бОТміУмь; лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь; СлПТОоія, язО лігиявОє 
СлСгОмзФбОккю лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь; 

14.1.187. лСгОмСз, лиОмкжз лСгОмзФ, СлСгОмзФбОккя, УмОбзО лСгОмзФ гия оіиПР ТСегіиФ VI 
оьСвС КСгПзУФ - ОзожекжР лСгОмСз, лиОмкжз ОзожекСвС лСгОмзФ, СлСгОмзФбОккя Озожекжй 
лСгОмзСй, УмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ; 

14.1.188. бжзиюпПкС; 
14.1.189. бжзиюпПкС; 
14.1.190. лСзФлПоь йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ - УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, язжР біглСбігкС 

гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж є лиОмкжзСй ОзожекСвС лСгОмзФ е ОизСвСиькжХ кОлСїб, 
мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ; 

14.1.191. лСУмОпОккя мСбОТіб - аФгь-язО лПТПгОпО лТОбО кО ТСелСТягдОккя мСбОТОйж яз 
биОУкжз, Ф мСйФ пжУиі лТСгОд, Сайік пж гОТФбОккя мОзСвС мСбОТФ, О мОзСд лСУмОпОккя 
мСбОТіб еО ТірПккяй УФгФ. 

З йПмСю еОУмСУФбОккя мПТйікО "лСУмОпОккя мСбОТіб" ПиПзмТжпкО мО мПлиСбО ПкПТвія, вОе, 
лОТ, бСгО, лСбімТя, СХСиСгдПкП пж зСкгжоіРСбОкП, ббОдОюмьУя мСбОТСй. 

ЙСУмОпОккяй мСбОТіб мОзСд ббОдОюмьУя: 
О) нОзмжпкО лПТПгОпО йОмПТіОиькжХ Озмжбіб ікріР СУСаі кО лігУмОбі гСвСбСТФ лТС 

нікОкУСбжР иіежкв (лСбПТкПккя йОмПТіОиькжХ Озмжбіб евігкС е гСвСбСТСй лТС нікОкУСбжР 
иіежкв) пж ікрСї гСйСбиПкСУмі, біглСбігкС гС язСї СлиОмО бігУмТСпПкО, ОиП лТОбС биОУкСУмі 
кО йОмПТіОиькі Озмжбж лПТПгОємьУя кП ліекірП гОмж егіРУкПккя СУмОккьСвС лиОмПдФ; 

а) лПТПгОпО лТОбО биОУкСУмі кО йОмПТіОиькі Озмжбж еО ТірПккяй СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж 
ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя пж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО; 

б) аФгь-язО іе еОекОпПкжХ гіР лиОмкжзО лСгОмзФ сСгС йОмПТіОиькжХ Озмжбіб, язсС 
лиОмкжз лСгОмзФ йОб лТОбС кО бігкПУПккя УФй лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ Ф ТОеі 
лТжгаОккя еОекОпПкСвС йОРкО пж РСвС пОУмжкж (аПеСлиОмкО лПТПгОпО йОРкО ікріР СУСаі; 
лПТПгОпО йОРкО Ф йПдОХ аОиОкУФ лиОмкжзО лСгОмзФ, сС бжзСТжУмСбФємьУя Ф вСУлСгОТУьзіР 
гіяиькСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ гия РСвС лСгОиьрСвС бжзСТжУмОккя е йПмСю, кП лСб'яеОкСю іе 
вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ; лПТПгОпО Ф йПдОХ аОиОкУФ лиОмкжзО 
лСгОмзФ йОРкО, сС лиОкФбОиСУя гия бжзСТжУмОккя б СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ, гия РСвС 
бжзСТжУмОккя б СлПТОоіяХ, сС ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ОаС кП лігиявОюмь 
СлСгОмзФбОккю); 

в) лПТПгОпО (бкПУПккя) мСбОТіб (Ф мСйФ пжУиі кПСаСТСмкжХ Озмжбіб) яз бзиОг Ф УліиькФ 
гіяиькіУмь аПе ФмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж, О мОзСд їХ лСбПТкПккя; 

ґ) бжзиюпПкС; 
г) иізбігОоія лиОмкжзСй лСгОмзФ еО биОУкжй аОдОккяй кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, язі 

лПТПаФбОюмь Ф мОзСвС лиОмкжзО; 
П) лПТПгОпО мСбОТіб евігкС е гСвСбСТСй, еО язжй УлиОпФємьУя зСйіУія (бжкОвСТСгО) еО 

лТСгОд пж зФлібию. 
ЗП є лСУмОпОккяй мСбОТіб бжлОгзж, зСиж СУкСбкі бжТСакжпі еОУСаж ОаС кПбжТСакжпі 

еОУСаж иізбігФюмьУя Ф еб'яезФ е їХ екжсПккяй ОаС еТФРкФбОккяй бкОУиігСз гії СаУмОбжк 
кПлПТПаСТкСї Ужиж, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, зСиж мОзО иізбігОоія егіРУкюємьУя аПе евСгж 
лиОмкжзО лСгОмзФ, Ф мСйФ пжУиі б ТОеі бжзТОгПккя кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, ОаС зСиж лиОмкжз 
лСгОмзФ кОгОє зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ біглСбігкжР гСзФйПкм лТС екжсПккя, ТСеіаТОккя ОаС 
лПТПмбСТПккя кПСаСТСмкжХ Озмжбіб б ікржР УлСУіа, бкОУиігСз пСвС кПСаСТСмкжР Озмжб кП 
йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя еО лПТбіУкжй лТжекОпПккяй; 

14.1.192. бжзиюпПкС; 
14.1.193. лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС - лСУміРкП йіУоП гіяиькСУмі, пПТПе язП лСбкіУмю ОаС 

пОУмзСбС лТСбСгжмьУя вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь кПТПежгПкмО б КзТОїкі, еСзТПйО: йіУоП 
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ФлТОбиіккя; ніиія; СніУ; нОаТжзО; йОРУмПТкя; ФУмОкСбзО ОаС УлСТФгО гия ТСебігзж 
лТжТСгкжХ ТПУФТУіб; рОХмО, кОнмСбО/вОеСбО УбПТгиСбжкО, зОТ'єТ пж аФгь-язП ікрП йіУоП 
бжгСаФмзФ лТжТСгкжХ ТПУФТУіб; УзиОг ОаС лТжйісПккя, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия гСУмОбзж 
мСбОТіб, УПТбПТ. 

З йПмСю СлСгОмзФбОккя мПТйік "лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС" бзиюпОє: 
О) аФгібПиькжР йОРгОкпжз, аФгібПиькжР, УзиОгОиькжР ОаС йСкмОдкжР Са'єзм пж лСб'яеОкФ 

е кжйж кОвиягСбФ гіяиькіУмь, язсС еОвОиькО мТжбОиіУмь ТСаім, лСб'яеОкО е мОзжй 
йОРгОкпжзСй, Са'єзмСй пж гіяиькіУмю (б ТОйзОХ СгкСвС лТСПзмФ ОаС лСб'яеОкжХ йід УСаСю 
лТСПзміб), сС бжзСкФюмьУя кПТПежгПкмСй пПТПе УлібТСаімкжзіб ОаС ікржР лПТУСкОи, 
кОРкямжР кжй гия мОзжХ оіиПР, лПТПбжсФє 12 йіУяоіб; 

а) кОгОккя лСУиФв кПТПежгПкмСй (зТій лСУиФв е кОгОккя лПТУСкОиФ), Ф мСйФ пжУиі 
зСкУФиьмОоіРкжХ, пПТПе УлібТСаімкжзіб, кОРкямжХ кжй гия мОзжХ оіиПР, язсС мОзО гіяиькіУмь 
лТСбОгжмьУя (б ТОйзОХ СгкСвС лТСПзмФ ОаС лТСПзмФ, сС лСб'яеОкжР е кжй) б КзТОїкі 
лТСмявСй лПТіСгФ ОаС лПТіСгіб, еОвОиькО мТжбОиіУмь язжХ УмОкСбжмь аіиьр яз 183 гкі Ф аФгь-
язСйФ гбОкОгоямжйіУяпкСйФ лПТіСгі; 

б) СУіа, язі кО лігУмОбі гСвСбСТФ, ікрСвС лТОбСпжкФ ОаС нОзмжпкС йОюмь мО ебжпОРкС 
ТПОиіеФюмь лСбкСбОдПккя бПУмж лПТПвСбСТж сСгС УФммєбжХ ФйСб лТОбСпжкіб, бкОУиігСз 
пСвС кПТПежгПкмСй ФзиОгОюмьУя гСвСбСТж (зСкмТОзмж) аПе УФммєбСї ейікж мОзжХ ФйСб, 
мО/ОаС ФзиОгОмж гСвСбСТж (зСкмТОзмж) біг ійПкі кПТПежгПкмО, Ф ТОеі, язсС еОекОпПкО 
гіяиькіУмь егіРУкюємьУя СУСаСю б ікмПТПУОХ, еО ТОХФкСз мО/ОаС кО зСТжУмь бжзиюпкС 
СгкСвС кПТПежгПкмО мО/ОаС лСб'яеОкжХ іе кжй СУіа - кПТПежгПкміб; 

в) СУіа, язі кО лігУмОбі гСвСбСТФ, ікрСвС лТОбСпжкФ ОаС нОзмжпкС йОюмь і ебжпОРкС 
ТПОиіеФюмь лСбкСбОдПккя ФмТжйФбОмж (еаПТівОмж) еОлОУж (мСбОТж), сС кОиПдОмь 
кПТПежгПкмФ, іе УзиОгФ язжХ егіРУкюємьУя лСУмОбзО еОлОУіб (мСбОТіб) біг ійПкі кПТПежгПкмО, 
зТій ТПежгПкміб - ФмТжйФбОпіб УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя ОаС йжмкСвС УзиОгФ. 

Дия оіиПР еОУмСУФбОккя ліглФкзміб "О" і "а" оьСвС ліглФкзмФ лТж ТСеТОХФкзФ еОвОиькСвС 
лПТіСгФ, лТСмявСй язСвС кПТПежгПкм егіРУкює гіяиькіУмь б КзТОїкі, гС лСбкжХ лСУиігСбкжХ 
ОаС кПлСУиігСбкжХ зОиПкгОТкжХ йіУяоіб мТжбОиСУмі лТСПзмФ (ОаС лСб'яеОкжХ йід УСаСю 
лТСПзміб), бжзСкОккя ТСаім ОаС кОгОккя лСУиФв кПТПежгПкмСй б КзТОїкі гСгОюмьУя: 

 мТжбОиіУмь гіяиькСУмі кПТПежгПкмО б КзТОїкі, сС егіРУкюємьУя лТСмявСй зіиьзСХ 
лСУиігСбкжХ ОаС кПлСУиігСбкжХ лПТіСгіб, язі СзТПйС є йПкржйж еО лСбкжР 
зОиПкгОТкжР йіУяоь, ОиП б УФзФлкСУмі лПТПбжсФюмь 30 гкіб, мО 

 мТжбОиіУмь гіяиькСУмі лСб'яеОкжХ СУіа оьСвС кПТПежгПкмО б КзТОїкі, язсС мОзО 
гіяиькіУмь міУкС лСб'яеОкО е гіяиькіУмю кПТПежгПкмО, бжекОпПкСю Ф ліглФкзмОХ "О" і "а" 
оьСвС ліглФкзмФ, мО егіРУкюємьУя лТСмявСй зіиьзСХ лСУиігСбкжХ ОаС кПлСУиігСбкжХ 
лПТіСгіб, язі гСТібкююмь лСбкСйФ зОиПкгОТкСйФ йіУяою ОаС язі СзТПйС є йПкржйж 
еО лСбкжР зОиПкгОТкжР йіУяоь, ОиП б УФзФлкСУмі лПТПбжсФюмь 30 гкіб. 

Дия оіиПР еОУмСУФбОккя ліглФкзміб "б" і "в" оьСвС ліглФкзмФ лТС кОябкіУмь б СУСаж 
нОзмжпкжХ лСбкСбОдПкь егіРУкюбОмж б ікмПТПУОХ, еО ТОХФкСз мО/ОаС кО зСТжУмь 
кПТПежгПкмО гіяиькіУмь, язО йОє СекОзж лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО, йСдП, еСзТПйО, ОиП кП 
бжзиюпкС, Убігпжмж: 

 кОгОккя кПТПежгПкмСй СаСб'яезСбжХ гС бжзСкОккя бзОеібСз (Ф мСйФ пжУиі еОУСаОйж 
ПиПзмТСккСвС еб'яезФ ОаС рияХСй лПТПгОпі ПиПзмТСккжХ кСУіїб) мО їХ бжзСкОккя 
СУСаСю; 

 кОябкіУмь б СУСаж мО бжзСТжУмОккя кПю ПиПзмТСккСї ОгТПУж зСТлСТОмжбкСї 
ПиПзмТСккСї лСрмж кПТПежгПкмО мО/ОаС РСвС лСб'яеОкжХ СУіа гия зСйФкізОоії е 
кПТПежгПкмСй мО/ОаС е мТПмійж СУСаОйж, е язжйж кПТПежгПкм ФдП ФзиОб ОаС б 
лСгОиьрСйФ аФгП ФзиОгОмж гСвСбСТж пж ікрі лТОбСпжкж; 

 ТПОиіеОоія СУСаСю лТОбО бСиСгіккя ОаС ТСелСТягдПккя еОлОУОйж (мСбОТОйж) пж 
ікржйж ОзмжбОйж кПТПежгПкмО б КзТОїкі ОаС їХ екОпкСю пОУмзСю кО лігУмОбі 
біглСбігкжХ бзОеібСз кПТПежгПкмО; 
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 кОябкіУмь б СУСаж лТжйісПкь, СТПкгСбОкжХ біг биОУкСвС ійПкі гия еаПТівОккя йОРкО, 
лТжгаОкСвС еО ТОХФкСз кПТПежгПкмО ОаС язП кОиПджмь кПТПежгПкмФ пж мТПмій СУСаОй 
мО лігиявОє лПТПгОпі мТПмій СУСаОй еО бзОеібзСю кПТПежгПкмО, ОаС гия ікржХ оіиПР, 
бжекОпПкжХ кПТПежгПкмСй. 

ЗПТПежгПкм кП ббОдОємьУя мОзжй, сС йОє лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС б КзТОїкі, язсС бік 
егіРУкює вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь пПТПе лСУПТПгкжзО - ТПежгПкмО, ОиП лТж оьСйФ кОгОккя 
ТПежгПкмСй ОвПкмУьзжХ, гСбіТпжХ, зСйіУіРкжХ мО ікржХ лСгіакжХ лСУПТПгкжоьзжХ лСУиФв е 
лТСгОдФ пж лТжгаОккя мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) еО ТОХФкСз, б ікмПТПУОХ мО/ОаС кО зСТжУмь 
кПТПежгПкмО егіРУкюємьУя б ТОйзОХ СУкСбкСї (ебжпОРкСї) гіяиькСУмі ТПежгПкмО мО кО 
ебжпОРкжХ ФйСбОХ. ЯзсС лСУПТПгкжз - ТПежгПкм гіє бжзиюпкС ОаС йОРдП бжзиюпкС еО 
ТОХФкСз, б ікмПТПУОХ мО/ОаС кО зСТжУмь СгкСвС ОаС зіиьзСХ СУіа - кПТПежгПкміб, язі є 
лСб'яеОкжйж СУСаОйж, мОзжР лСУПТПгкжз кП йСдП ббОдОмжУя мОзжй, сС гіє б ТОйзОХ 
СУкСбкСї (ебжпОРкСї) гіяиькСУмі УмСУСбкС аФгь-язСї е лСб'яеОкжХ СУіа - кПТПежгПкміб, мО 
бжекОємьУя лСУміРкжй лТПгУмОбкжомбСй мОзСвС кПТПежгПкмО б КзТОїкі ОаС зСдкСї СУСаж - 
кПТПежгПкмО, язсС мОзі кПТПежгПкмж є лСб'яеОкжйж СУСаОйж. 

ЙСУміРкжй лТПгУмОбкжомбСй кП є: 
О) бжзСТжУмОккя аФгібПиь ОаС УлСТФг бжзиюпкС е йПмСю еаПТівОккя, гПйСкУмТОоії 

мСбОТіб пж бжТСаіб, сС кОиПдОмь кПТПежгПкмФ; 
а) еаПТівОккя еОлОУіб (мСбОТіб ОаС бжТСаіб), сС кОиПдОмь кПТПежгПкмФ, бжзиюпкС е 

йПмСю еаПТівОккя ОаС гПйСкУмТОоії; 
б) еаПТівОккя еОлОУіб (мСбОТіб ОаС бжТСаіб), сС кОиПдОмь кПТПежгПкмФ, бжзиюпкС е 

йПмСю лПТПТСазж ікржй ліглТжєйУмбСй; 
в) ФмТжйОккя лСУміРкСвС йіУоя гіяиькСУмі бжзиюпкС е йПмСю еОзФлібиі мСбОТіб пж бжТСаіб 

ОаС гия еаСТФ ікнСТйОоії гия кПТПежгПкмО; 
ґ) кОлТОбиПккя Ф ТСелСТягдПккя СУСаж ніежпкжХ СУіа Ф йПдОХ бжзСкОккя ФвСг лТС 

лСУиФвж е кОгОккя лПТУСкОиФ; 
г) ФмТжйОккя лСУміРкСвС йіУоя гіяиькСУмі е ікрСю йПмСю. 
КмТжйОккя лСУміРкСвС йіУоя гіяиькСУмі бжзиюпкС гия егіРУкПккя аФгь-язСї зСйаікОоії 

бжгіб гіяиькСУмі, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ "О" - "г" оьСвС ліглФкзмФ, еО ФйСбж, сС мОзі бжгж 
гіяиькСУмі (їХ зСйаікОоія) йОюмь лігвСмСбпжР ОаС гСлСйідкжР ХОТОзмПТ гия мОзСвС 
кПТПежгПкмО, кП є лСУміРкжй лТПгУмОбкжомбСй. 

ЙСУміРкП лТПгУмОбкжомбС кПТПежгПкмО б КзТОїкі бжекОємьУя мОзСд Ф ТОеі, язсС 
гіяиькіУмь б КзТОїкі егіРУкююмь гПзіиьзО кПТПежгПкміб лСб'яеОкжХ СУіа, язсС мОзО 
гіяиькіУмь Ф УФзФлкСУмі бжХСгжмь еО йПді гіяиькСУмі лігвСмСбпСвС ОаС гСлСйідкСвС 
ХОТОзмПТФ гия мОзСї вТФлж кПТПежгПкміб - лСб'яеОкжХ СУіа. К мОзСйФ ТОеі лСУміРкП 
лТПгУмОбкжомбС бжекОємьУя гия зСдкСвС мОзСвС кПТПежгПкмО - лСб'яеОкСї СУСаж. ДОкжР 
ОаеОо еОУмСУСбФємьУя ижрП Ф бжлОгзФ, зСиж гіяиькіУмь мОзжХ кПТПежгПкміб - лСб'яеОкжХ СУіа 
б КзТОїкі УмОкСбжмь Ф УФзФлкСУмі беОєйСгСлСбкююпі нФкзоії міУкС лСб'яеОкСвС аіекПУ-
лТСоПУФ. 

ВжекОккя СУСаж зСкмТСиююпСю СУСаСю біглСбігкС гС лСиСдПкь УмОммі 392 оьСвС 
КСгПзУФ кП є лСУміРкжй лТПгУмОбкжомбСй; 

14.1.194. лСУміРкжР лТПгУмОбкжз (лТПгУмОбкжзж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекСйФ 
УзиОгі - лТжекОпПкО кОзОеСй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй ТСемОрФбОккя ОзожекСвС 
УзиОгФ лСУОгСбО СУСаО, язО егіРУкює лСУміРкжР аПелСУПТПгкіР зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй 
ФУмОкСбиПкСвС лСТягзФ бжТСакжомбО, СаТСаиПккя (лПТПТСаиПккя), ейірФбОккя, ТСеижбФ, 
лОзФбОккя, нОУФбОккя, еаПТівОккя, СгПТдОккя пж бжгОпі лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) Ф 
лСТягзФ, еОмбПТгдПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

14.1.195. лТОоібкжз - ніежпкО СУСаО, язО аПелСУПТПгкьС биОУкСю лТОоПю бжзСкФє 
мТФгСбФ нФкзоію евігкС е ФзиОгПкжй е ТСаСмСгОбоПй мТФгСбжй гСвСбСТСй (зСкмТОзмСй) 
біглСбігкС гС еОзСкФ; 
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14.1.196. лТжаФмзСбО лТСгФзоія гия оіиПР ТСегіиФ XVIII оьСвС КСгПзУФ - пОУмжкО 
бжТСаиПкСї лТСгФзоії, сС ТСелСгіияємьУя йід ікбПУмСТСй і гПТдОбСю мО бжекОпОємьУя яз 
Тіекжоя йід бжТСаиПкСю і зСйлПкУОоіРкСю лТСгФзоією; 

14.1.197. лТСбПгПккя иСмПТПї - вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь, язО бзиюпОє б УПаП лТжРкяммя 
УлиОмж ФпОУмі Ф иСмПТПї (УмОбСз), лТСбПгПккя ТСеівТОріб лТжеСбСвС (бжвТОркСвС) нСкгФ 
иСмПТПї, бжлиОмФ бжвТОріб (бжгОпФ лТжеіб), О мОзСд ікрі СлПТОоії, сС еОаПелПпФюмь 
лТСбПгПккя иСмПТПї; 

14.1.198. лТСгОбПоь йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ - зСкмТСиююпі СТвОкж; 
14.1.199. лТСгФзоія гия оіиПР ТСегіиФ XVIII оьСвС КСгПзУФ - зСТжУкі зСлОижкж 

еОвОиькСгПТдОбкСвС мО йіУоПбСвС екОпПккя (йікПТОиькО УжТСбжкО), сС бжгСаФбОюмьУя 
(бжТСаияюмьУя) ліг пОУ ТСеТСазж ТСгСбжс зСТжУкжХ зСлОижк; 

14.1.200. лТжеСбжР (бжвТОркжР) нСкг - УФзФлкіУмь бжвТОріб (лТжеіб), О УОйП зСрміб, 
йОРкО, йОРкСбжХ лТОб, язі лігиявОюмь бжлиОмі (бжгОпі) вТОбояй Ф ТОеі їХ бжвТОрФ б иСмПТПю 
біглСбігкС гС СлТжиюгкПкжХ ФйСб її бжлФУзФ мО лТСбПгПккя; 

14.1.201. бжзиюпПкС; 
14.1.202. лТСгОд (ТПОиіеОоія) мСбОТіб - аФгь-язі СлПТОоії, сС егіРУкююмьУя евігкС е 

гСвСбСТОйж зФлібиі-лТСгОдФ, йікж, лСУмОбзж мО ікржйж вСУлСгОТУьзжйж, ожбіиькС-
лТОбСбжйж гСвСбСТОйж, язі лПТПгаОпОюмь лПТПгОпФ лТОб биОУкСУмі кО мОзі мСбОТж еО лиОмФ 
ОаС зСйлПкУОоію кПеОиПдкС біг УмТСзіб її кОгОккя, О мОзСд СлПТОоії е аПеСлиОмкСвС 
кОгОккя мСбОТіб. ЗП ббОдОюмьУя лТСгОдПй мСбОТіб СлПТОоії е кОгОккя мСбОТіб Ф йПдОХ 
гСвСбСТіб зСйіУії (зСкУжвкОоії), лСТФзж, УХСбФ (біглСбігОиькСвС еаПТівОккя), гСТФпПккя, 
гСбіТпСвС ФлТОбиіккя, СлПТОмжбкСвС иіежквФ (СТПкгж), ікржХ ожбіиькС-лТОбСбжХ гСвСбСТіб, 
язі кП лПТПгаОпОюмь лПТПгОпі лТОб биОУкСУмі кО мОзі мСбОТж; 

14.1.203. лТСгОд ТПеФиьмОміб ТСаім (лСУиФв) - аФгь-язі СлПТОоії вСУлСгОТУьзСвС, ожбіиькС-
лТОбСбСвС ХОТОзмПТФ е бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв, кОгОккя лТОбО кО зСТжУмФбОккя 
ОаС ТСелСТягдОккя мСбОТОйж, Ф мСйФ пжУиі кПйОмПТіОиькжйж ОзмжбОйж мО ікржйж 
Са'єзмОйж биОУкСУмі, сС кП є мСбОТОйж, еО ФйСбж зСйлПкУОоії їХ бОТмСУмі, О мОзСд СлПТОоії е 
аПеСлиОмкСвС кОгОккя ТПеФиьмОміб ТСаім (лСУиФв). ЙТСгОд ТПеФиьмОміб ТСаім (лСУиФв) 
бзиюпОє, еСзТПйО, кОгОккя лТОбО кО зСТжУмФбОккя мСбОТОйж еО гСвСбСТОйж СлПТОмжбкСвС 
иіежквФ (СТПкгж), лТСгОдФ, лПТПгОпі лТОбО біглСбігкС гС ОбмСТУьзжХ ОаС иіоПкеіРкжХ 
гСвСбСТіб, О мОзСд ікрі УлСУСаж лПТПгОпі Са'єзміб ОбмСТУьзСвС лТОбО, лОмПкміб, екОзіб гия 
мСбОТіб і лСУиФв, ікржХ Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї, Ф мСйФ пжУиі лТСйжУиСбСї биОУкСУмі; 

14.1.204. лТСУмжР бПзУПиь, ОбОиьСбОкжР аОкзСй, - оіккжР лОліТ, язжР лСУбігпФє 
аПеФйСбкП вТСрСбП еСаСб'яеОккя бПзУПиПгОбоя ОаС РСвС кОзОе аОкзФ УлиОмжмж ліУия 
кОУмОккя УмТСзФ лиОмПдФ бжекОпПкФ УФйФ бПзУПиПгПТдОмПию. 

ВПзУПиь еОУбігпФє аПеФйСбкП вТСрСбП еСаСб'яеОккя бПзУПиПгОбоя УлиОмжмж гС 
ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж біглСбігкФ УФйФ зСрміб і є лСгОмзСбжй еСаСб'яеОккяй, 
бжекОпПкжй бПзУПиПгОбоПй УОйСУміРкС і ФевСгдПкжй е гкя беяммя кО Саиіз бПзУПия 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО йіУоПекОХСгдПккяй бПзУПиПгОбоя, О б ТОеі, язсС 
еОзСкСгОбУмбСй лПТПгаОпПкС бігУмТСпПккя іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, - е гкя йжмкСвС 
СнСТйиПккя мСбОТіб Ф біглСбігкжР ТПджй; 

14.1.205. лТжаФгжкзСбО мПТжмСТія - мПТжмСТія кОбзСиС аОвОмСзбОТмжТкСвС аФгжкзФ, 
бжекОпПкО кО лігУмОбі біглСбігкСї йіУмСаФгібкСї мО еПйиПблСТягкСї гСзФйПкмОоії б йПдОХ 
біглСбігкСї еПйПиькСї гіиякзж, кО язіР ТСемОрСбОкі аОвОмСзбОТмжТкжР аФгжкСз і кОиПдкі гС 
кьСвС аФгібиі і УлСТФгж, мО кПСаХігкО гия СаУиФвСбФбОккя аОвОмСзбОТмжТкСвС аФгжкзФ мО 
еОаПелПпПккя еОгСбСиПккя джмиСбжХ, УСоіОиькжХ і лСаФмСбжХ лСмТПа биОУкжзіб 
(УліббиОУкжзіб) мО кОРйОпіб (СТПкгОТіб) збОТмжТ, О мОзСд кПджмиСбжХ лТжйісПкь, 
ТСемОрСбОкжХ Ф аОвОмСзбОТмжТкСйФ аФгжкзФ; 

14.1.206. лТСоПкмж - гСХіг, язжР УлиОпФємьУя (кОТОХСбФємьУя) лСежпОиькжзСй кО зСТжУмь 
зТПгжмСТО яз лиОмО еО бжзСТжУмОккя еОиФпПкжХ кО бжекОпПкжР ОаС кПбжекОпПкжР УмТСз 
зСрміб ОаС йОРкО. 

ДС лТСоПкміб бзиюпОюмьУя: 
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О) лиОмід еО бжзСТжУмОккя зСрміб ОаС мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), СмТжйОкжХ Ф зТПгжм; 
а) лиОмід еО бжзСТжУмОккя зСрміб, еОиФпПкжХ Ф гПлСежм; 
б) лиОмід еО лТжгаОккя мСбОТіб Ф ТСеУмТСпзФ; 
в) лиОмід еО бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя йОРкСй евігкС е гСвСбСТОйж нікОкУСбСвС иіежквФ 

(нікОкУСбСї СТПкгж) (аПе ФТОХФбОккя пОУмжкж иіежквСбСвС лиОмПдФ, сС кОгОємьУя б ТОХФкСз 
зСйлПкУОоії пОУмжкж бОТмСУмі Са'єзмО нікОкУСбСвС иіежквФ); 

ґ) бжкОвСТСгО (гСХіг) СТПкгСгОбоя яз пОУмжкО СТПкгкСвС лиОмПдФ еО гСвСбСТСй СТПкгж 
джмиО е бжзФлСй, УлиОпПкО ніежпкСю СУСаСю лиОмкжзФ лСгОмзФ, кО зСТжУмь язСвС 
бігУмФлиПкС лТОбС кО СмТжйОккя мОзжХ лиОмПдіб. 

ЙТСоПкмж кОТОХСбФюмьУя Ф бжвиягі бігУСмзіб кО СУкСбкФ УФйФ еОаСТвСбОкСУмі пж бОТмСУмі 
йОРкО ОаС Ф бжвиягі нізУСбОкжХ УФй. К ТОеі язсС еОиФпПккя зСрміб егіРУкюємьУя рияХСй 
лТСгОдФ СаиівОоіР, зОекОпПРУьзжХ еСаСб'яеОкь пж СсОгкжХ (гПлСежмкжХ) УПТмжнізОміб, 
ПйімСбОкжХ лСежпОиькжзСй, ОаС рияХСй бТОХФбОккя бПзУПиіб мО егіРУкПккя СлПТОоіР е 
лТжгаОккя оіккжХ лОлПТіб іе ебСТСмкжй бжзФлСй, УФйО лТСоПкміб бжекОпОємьУя рияХСй 
кОТОХФбОккя їХ кО кСйікОи мОзСвС оіккСвС лОлПТФ, бжлиОмж нізУСбОкСї лТПйії пж бжвТОрФ ОаС 
рияХСй бжекОпПккя Тіекжоі йід оікСю ТСейісПккя (лТСгОдФ) мО оікСю лСвОрПккя 
(ебСТСмкСвС бжзФлФ) мОзСвС оіккСвС лОлПТФ. 

ЙиОмПді еО ікржйж ожбіиькС-лТОбСбжйж гСвСбСТОйж кПеОиПдкС біг мСвС, бУмОкСбиПкі 
бСкж б ОаУСиюмкжХ (нізУСбОкжХ) оікОХ ОаС Ф бігУСмзОХ УФйж гСвСбСТФ ОаС ікрСї бОТміУкСї 
аОеж, кП є лТСоПкмОйж; 

14.1.207. лФкзм бжйіТФ - лФкзм, Ф язСйФ біглСбігкС гС ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії 
лТСбСгжмьУя бжйіТ бжТСаиПкСї лТСгФзоії мО її ТСелСгіи кО зСйлПкУОоіРкФ мО лТжаФмзСбФ; 

14.1.208. бжзиюпПкС; 
14.1.209. лФкзм лТжРйОккя (біглТОбиПккя) мО лТжекОпПккя - лФкзм, сС гия біглСбігкСвС 

бОкмОдФ бжекОпОємьУя яз лТжзСТгСккжР лФкзм, лПТПбОиюбОиькжР зСйлиПзУ, лФкзм 
мжйпОУСбСвС еаПТівОккя бОкмОдФ, Ф мСйФ пжУиі лігеПйкП УХСбжсП лТжТСгкСвС вОеФ, кО 
мПТжмСТії КзТОїкж гС РСвС лПТПйісПккя еО йПді гПТдОбж, лФкзм лПТПТСазж бОкмОдФ кО 
мПТжмСТії КзТОїкж гС лПТПйісПккя бОкмОдФ еО її йПді; 

14.1.210. бжзиюпПкС; 
14.1.211. бжзиюпПкС; 
14.1.212. ТПОиіеОоія лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) - аФгь-язі СлПТОоії кО йжмкіР 

мПТжмСТії КзТОїкж, сС лПТПгаОпОюмь бігбОкмОдПккя лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) евігкС е 
гСвСбСТОйж зФлібиі-лТСгОдФ, йікж, лСУмОбзж мО ікржйж вСУлСгОТУьзжйж, ожбіиькС-
лТОбСбжйж гСвСбСТОйж е лПТПгОпПю лТОб биОУкСУмі ОаС аПе мОзСї, еО лиОмФ (зСйлПкУОоію) 
ОаС аПе мОзСї, кПеОиПдкС біг УмТСзіб її кОгОккя, О мОзСд аПеСлиОмкСвС бігбОкмОдПккя 
мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі е гОбОиькжоьзСї УжТСбжкж, ТПОиіеОоія УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя 
ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб. 

КПОиіеОоія лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС гия оіиПР ТСегіиФ VI оьСвС КСгПзУФ - аФгь-язі 
СлПТОоії е ніежпкСї лПТПгОпі (біглФУзФ, бігбОкмОдПккя) лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС е 
лПТПХСгСй лТОбО биОУкСУмі кО мОзП лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР пж аПе мОзСвС лПТПХСгФ, еО 
лиОмФ (зСйлПкУОоію) пж аПе мОзСї лиОмж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж е ОзожекСвС УзиОгФ / 
ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС: 

 гС ОзожекСвС УзиОгФ; 
 гС ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС; 
 гия биОУкСвС УлСджбОккя пж лТСйжУиСбСї лПТПТСазж; 
 аФгь-язжй ікржй СУСаОй. 

ЙСкяммя "ТПОиіеОоія УлжТмФ ПмжиСбСвС" еОУмСУСбФємьУя бжзиюпкС гия УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя, сС егіРУкююмь гіяиькіУмь е бжТСакжомбО УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

ЗП ббОдОюмьУя ТПОиіеОоією лОиькСвС СлПТОоії е ніежпкСї лПТПгОпі (біглФУзФ, 
бігбОкмОдПккя) лОиькСвС кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж: 

 Ф УлСджбпіР мОТі єйкіУмю гС 5 иімТіб (бзиюпкС), зТій СлПТОоіР е ТПОиіеОоії мОзСвС 
лОиькСвС РСвС бжТСакжзОйж; 
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 лТж бжзСТжУмОккі лОиькСвС УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі кП є ТСелСТягкжзОйж 
ОзожекСвС УзиОгФ / ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС, сС лПТПгОкС (біглФсПкС, 
бігбОкмОдПкС) лиОмкжзСй ОзожекСвС лСгОмзФ мОзжй УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя 
бжзиюпкС гия лСмТПа биОУкСвС УлСджбОккя пж лТСйжУиСбСї лПТПТСазж. 

ЗО лПТіСг гії лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС УмОкФ, кОгебжпОРкСвС УмОкФ кП ббОдОюмьУя 
ТПОиіеОоією лОиькСвС: 

 СлПТОоії е ніежпкСї лПТПгОпі (біглФУзФ, бігбОкмОдПккя) лОиькСвС кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж, сС егіРУкююмьУя Ф еб’яезФ е лТжйФУСбжй бігпФдПккяй ОаС бжиФпПккяй 
мОзСвС лОиькСвС гия лСмТПа гПТдОбж біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лПТПгОпФ, 
лТжйФУСбП бігпФдПккя ОаС бжиФпПккя йОРкО б ФйСбОХ лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС 
пж кОгебжпОРкСвС УмОкФ", еО ФйСбж язсС Ф йОРаФмкьСйФ РСвС лСлПТПгкій биОУкжзСй 
ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю кП аФгП егіРУкПкС еОХСгіб сСгС СмТжйОккя 
зСйлПкУОоії еО лТжйФУСбС бігпФдПкП ОаС бжиФпПкП лОиькП; 

 СлПТОоії е ніежпкСї лПТПгОпі (біглФУзФ, бігбОкмОдПккя) лОиькСвС кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж, сС егіРУкююмьУя Ф еб’яезФ е РСвС лПТПгОпПю ЗаТСРкжй ЛжиОй КзТОїкж мО 
гСаТСбСиьпжй нСТйФбОккяй мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, ЗОоіСкОиькіР вбОТгії КзТОїкж, 
ЛиФдаі аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаі еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкіР 
лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбФ бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккю 
гПТдОбкСї СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкіР УиФдаі УлПоіОиькСвС еб’яезФ мО еОХжУмФ 
ікнСТйОоії КзТОїкж, ікржй ФмбСТПкжй біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжй 
нСТйФбОккяй, їХ е’єгкОккяй, біРУьзСбжй пОУмжкОй, лігТСегіиОй, ФУмОкСбОй ОаС 
СТвОкіеОоіяй, сС ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ, гия лСмТПа 
еОаПелПпПккя СаСТСкж гПТдОбж, СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, О мОзСд кО 
зСТжУмь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ожбіиькСвС еОХжУмФ, Ужи ожбіиькСвС еОХжУмФ 
мО/ОаС еОзиОгОй СХСТСкж егСТСб’я гПТдОбкСї, зСйФкОиькСї биОУкСУмі, мО/ОаС 
УмТФзмФТкжй лігТСегіиОй е лжмОкь СХСТСкж егСТСб’я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО 
ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР аПе лСлПТПгкьСвС ОаС 
кОУмФлкСвС бігрзСгФбОккя їХ бОТмСУмі; 

 СлПТОоії е ніежпкСї лПТПгОпі (біглФУзФ, бігбОкмОдПккя) лОиькСвС кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж яз вФйОкімОТкСї гСлСйСвж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

ДС биОУкСвС УлСджбОккя мОзСд бігкСУямьУя СлПТОоії іе еОлТОбиПккя лОиькжй еО 
гСвСбСТОйж лігТягФ лТж СгкСпОУкСйФ бжзСкОккі мОзжХ ФйСб: 

О) еОйСбкжзж еО гСвСбСТОйж лігТягФ кП егіРУкююмь ТПОиіеОоію лОиькСвС ікржй СУСаОй, 
зТій ТПОиіеОоії аПкеСиФ лСеО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж б йжмкСйФ ТПджйі ПзУлСТмФ; 

а) еОлТОбиПккя егіРУкюємьУя б лОижбкжР аОз йОржк, йПХОкіейіб, мПХкізж мО СаиОгкОккя 
гия ОвТСлТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ, лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб УлПоіОиькСвС 
лТжекОпПккя ОаС лОижбкжР аОз УлПоіОиькСвС СаиОгкОккя пж лТжУмТСю, язі: 

 лТжекОпПкі гия бжзСкОккя ТСаім кО еПйияХ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС ОаС иіУСбСвС 
лТжекОпПккя, кО еПйияХ, кОгОкжХ віТкжпжй ліглТжєйУмбОй гия бжгСаФбОккя 
зСТжУкжХ зСлОижк мО ТСеТСазж ТСгСбжс зСТжУкжХ зСлОижк, О мОзСд гия бжзСкОккя 
ТСаім е аФгібкжомбО гСТів; 

 кОиПдОмь ікржй СУСаОй; 
 бжзСкФюмь ТСаСмж лТСмявСй УмТСзФ гії гСвСбСТФ лігТягФ бжзиюпкС кО еОекОпПкжХ Ф 

оьСйФ лФкзмі еПйияХ, сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ОаС зСТжУмФбОккі еОйСбкжзО; 
б) мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС егіРУкююмь еОлТОбиПккя б лОижбкжР аОз йОржк, йПХОкіейіб, 

мПХкізж мО СаиОгкОккя гия ОвТСлТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ, Ф лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб УлПоіОиькСвС лТжекОпПккя ОаС б лОижбкжР аОз УлПоіОиькСвС СаиОгкОккя пж 
лТжУмТСю, еОекОпПкі б ліглФкзмі "а" оьСвС ліглФкзмФ, лСбжккі аФмж СаиОгкОкі бжмТОмСйіТОйж-
иіпжиькжзОйж кО зСдкСйФ йіУоі біглФУзФ лОиькСвС кОижбСй е мОзСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17
http://document.vobu.ua/doc/10343
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КПОиіеОоія УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб - лТСгОд 
лжбО, ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ, лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ мО 
Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, аПелСУПТПгкьС вТСйОгякОй мО 
ікржй зікоПбжй УлСджбОпОй гия їХ СУСажУмСвС кПзСйПТоіРкСвС бжзСТжУмОккя кПеОиПдкС 
біг нСТйж ТСеТОХФкзіб, Ф мСйФ пжУиі кО ТСеижб Ф ТПУмСТОкОХ, зОнП, аОТОХ, ікржХ Са'єзмОХ 
вТСйОгУьзСвС ХОТпФбОккя. 

Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя Озожекжй лСгОмзСй е ТПОиіеОоії УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя 
ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб еілУСбОкі, екжсПкі мСбОТж, ОаС мСбОТж, кОябкіУмь пж 
йіУоПекОХСгдПккя язжХ кП лігмбПТгдПкС мОзжй УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, Ф мСйФ пжУиі 
мСбОТж, кПУмОпО язжХ бжябиПкО еО ТПеФиьмОмОйж ікбПкмОТжеОоії, лТСбПгПкСї УФа'єзмСй 
вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі (Ф мСйФ пжУиі кО бжйСвФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, кОгОкФ 
евігкС е ліглФкзмСй 20.1.9 лФкзмФ 20.1 УмОммі 20 оьСвС КСгПзУФ ліг пОУ лПТПбіТзж 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй), ббОдОюмьУя лТСгОкжйж аПелСУПТПгкьС вТСйОгякОй мО ікржй 
зікоПбжй УлСджбОпОй гия їХ СУСажУмСвС кПзСйПТоіРкСвС бжзСТжУмОккя. Мя кСТйО кП 
еОУмСУСбФємьУя гС бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 216.3 УмОммі 216 оьСвС КСгПзУФ; 

14.1.213. ТПежгПкмж - оП: 
О) юТжгжпкі СУСаж мО їХ бігСзТПйиПкі СУСаж, язі ФмбСТПкі мО лТСбОгямь УбСю гіяиькіУмь 

біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е йіУоПекОХСгдПккяй яз кО її мПТжмСТії, мОз і еО її 
йПдОйж; 

а) гжлиСйОмжпкі лТПгУмОбкжомбО, зСкУФиьУьзі ФУмОкСбж мО ікрі СніоіРкі лТПгУмОбкжомбО 
КзТОїкж еО зСТгСкСй, язі йОюмь гжлиСйОмжпкі лТжбіиПї мО ійФкімПм; 

б) ніежпкО СУСаО - ТПежгПкм - ніежпкО СУСаО, язО йОє йіУоП лТСджбОккя б КзТОїкі. 
К ТОеі язсС ніежпкО СУСаО йОє йіУоП лТСджбОккя мОзСд б ікСеПйкіР гПТдОбі, бСкО 

ббОдОємьУя ТПежгПкмСй, язсС мОзО СУСаО йОє йіУоП лСУміРкСвС лТСджбОккя б КзТОїкі; 
язсС СУСаО йОє йіУоП лСУміРкСвС лТСджбОккя мОзСд б ікСеПйкіР гПТдОбі, бСкО ббОдОємьУя 
ТПежгПкмСй, язсС йОє аіиьр міУкі СУСажУмі пж ПзСкСйіпкі еб'яезж (оПкмТ джммєбжХ ікмПТПУіб) 
б КзТОїкі. К ТОеі язсС гПТдОбФ, б язіР ніежпкО СУСаО йОє оПкмТ джммєбжХ ікмПТПУіб, кП 
йСдкО бжекОпжмж, ОаС язсС ніежпкО СУСаО кП йОє йіУоя лСУміРкСвС лТСджбОккя Ф дСгкіР е 
гПТдОб, бСкО ббОдОємьУя ТПежгПкмСй, язсС лПТПаФбОє б КзТОїкі кП йПкрП 183 гкіб 
(бзиюпОюпж гПкь лТжїегФ мО біг'їегФ) лТСмявСй лПТіСгФ ОаС лПТіСгіб лСгОмзСбСвС ТСзФ. 

ДСУмОмкьСю (ОиП кП бжзиюпкСю) ФйСбСю бжекОпПккя йіУоя екОХСгдПккя оПкмТФ 
джммєбжХ ікмПТПУіб ніежпкСї СУСаж є йіУоП лСУміРкСвС лТСджбОккя пиПкіб її Уій'ї ОаС її 
ТПєУмТОоії яз УФа'єзмО ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 

ЯзсС кПйСдижбС бжекОпжмж ТПежгПкмУьзжР УмОмФУ ніежпкСї СУСаж, бжзСТжУмСбФюпж 
лСлПТПгкі лСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ, ніежпкО СУСаО ббОдОємьУя ТПежгПкмСй, язсС бСкО є 
вТСйОгякжкСй КзТОїкж. 

ЯзсС бУФлПТПп еОзСкФ ніежпкО СУСаО - вТСйОгякжк КзТОїкж йОє мОзСд вТСйОгякУмбС 
ікрСї зТОїкж, мС е йПмСю СлСгОмзФбОккя ожй лСгОмзСй мОзО СУСаО ббОдОємьУя 
вТСйОгякжкСй КзТОїкж, язжР кП йОє лТОбО кО еОиіз лСгОмзіб, УлиОпПкжХ еО зСТгСкСй, 
лПТПгаОпПкСвС ожй КСгПзУСй ОаС кСТйОйж йідкОТСгкжХ ФвСг КзТОїкж. 

ЯзсС ніежпкО СУСаО є СУСаСю аПе вТСйОгякУмбО і кО кПї кП лСржТююмьУя лСиСдПккя 
ОаеОоіб лПТрСвС - пПмбПТмСвС оьСвС ліглФкзмФ, мС її УмОмФУ бжекОпОємьУя евігкС е кСТйОйж 
йідкОТСгкСвС лТОбО. 

ДСУмОмкьСю лігУмОбСю гия бжекОпПккя СУСаж ТПежгПкмСй є УОйСУміРкП бжекОпПккя кПю 
СУкСбкСвС йіУоя лТСджбОккя кО мПТжмСТії КзТОїкж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй 
КСгПзУСй, ОаС її ТПєУмТОоія яз УОйСеОРкямСї СУСаж. 

К ТОеі язсС Ф ТСегіиі IV оьСвС КСгПзУФ бжзСТжУмСбФємьУя мПТйік "ТПежгПкм" Ф біглСбігкжХ 
бігйікзОХ, ліг ожй мПТйікСй ТСеФйіємьУя "ніежпкО СУСаО - ТПежгПкм". 

АаеОо гбОкОгоямжР бжзиюпПкС; 
14.1.2131. КПєУмТ зПТібкжзіб лиОмкжзіб лСгОмзіб - аСТдкжзіб - ТПєУмТ бігСйСУмПР лТС 

зПТібкжзіб юТжгжпкжХ СУіа ОаС лСУміРкжХ лТПгУмОбкжомб кПТПежгПкміб, УмСУСбкС язжХ 
евігкС е ТірПккяй УФгФ еОУмСУСбОкС мжйпОУСбП СайПдПккя Ф лТОбі бжїегФ еО йПді КзТОїкж Ф 
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еб'яезФ е кОябкіУмю Ф мОзжХ юТжгжпкжХ СУіа ОаС лСУміРкжХ лТПгУмОбкжомб кПТПежгПкміб 
кПлСвОрПкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ Ф УФйі мО Ф УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, бПгП мО 
СлТжиюгкює мОзжР КПєУмТ Ф бігзТжмСйФ гСУмФлі кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-лСТмОиі. 

ЙСТягСз бПгПккя КПєУмТФ зПТібкжзіб лиОмкжзіб лСгОмзіб - аСТдкжзіб еОмбПТгдФємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ДС еОекОпПкСвС КПєУмТФ бкСУямьУя мОзі гОкі: 
 кОебО лиОмкжзО лСгОмзіб мО зСг евігкС е ЄДКЙИК юТжгжпкСї СУСаж ОаС лСУміРкСвС 

лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО; 
 лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі (еО кОябкСУмі) зПТібкжзО юТжгжпкСї СУСаж ОаС лСУміРкСвС 

лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО-аСТдкжзО (евігкС е бігСйСУмяйж е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС 
ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь, 
кОгОкжХ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію юТжгжпкжХ СУіа, 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь"); 

 гОмО мО кСйПТ УФгСбСвС ТірПккя, сС кОаТОиС еОзСккСї Ужиж, язжй бУмОкСбиПкС 
мжйпОУСбП СайПдПккя Ф лТОбі бжїегФ еО йПді КзТОїкж; 

 УФйО лСгОмзСбСвС аСТвФ УмОкСй кО гОмФ лТжРкяммя УФгСбСвС ТірПккя; 
 УФйО лСгОмзСбСвС аСТвФ УмОкСй кО лСмСпкФ гОмФ; 
 гОмО лСпОмзФ гії мжйпОУСбСвС СайПдПккя; 
 гОмО еОзікпПккя гії мжйпОУСбСвС СайПдПккя; 
 лігУмОбж гия еОзікпПккя гії мжйпОУСбСвС СайПдПккя; 

14.1.214. бжзиюпПкС; 
14.1.215. бжзиюпПкС; 
14.1.216. ТПожТзФиююпжР вОе - лТжТСгкжР вОе, язжР лСбПТкФмС (еОзОпОкС) б Сгжк ОаС 

гПзіиьзО кОнмСвОеСкСУкжХ лСзиОгіб мОзСвС ТСгСбжсО (УбПТгиСбжкж) гия лігмТжйОккя б 
кжХ кПСаХігкжХ лиОУмСбСвС мжУзФ ОаС лиОУмСбСї ПкПТвії біглСбігкС гС еОмбПТгдПкжХ б 
ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ лТСПзмФ лТСйжУиСбСї ОаС гСУиігкС-лТСйжУиСбСї 
ТСеТСазж ТСгСбжсО (лСзиОгФ), О мОзСд гС зСйлиПзУкСвС лТСПзмФ РСвС СаиОрмФбОккя. 

ДдПТПиСй лСХСгдПккя ТПожТзФиююпСвС вОеФ йСдП аФмж лТжТСгкжР вОе: бжгСаФмжР 
кОгТСзСТжУмФбОпПй іе кОгОкСї РСйФ б зСТжУмФбОккя гіиякзж кОнмСвОеСкСУкжХ кОгТ, гия 
язСї біглСбігкжй лТСПзмСй лПТПгаОпПкС лСбПТкПккя мОзСвС вОеФ б кОгТО; бжгСаФмжР кО 
ікріР, кід еОекОпПкО бжсП, гіиякоі кОгТ, сС зСкмТСиюємьУя кОгТСзСТжУмФбОпПй мО 
лПТПгОкжР (іе бкПУПккяй біглСбігкСї ТПкмкСї лиОмж) кжй гия бжзСТжУмОккя кО мОзСйФ 
ТСгСбжсі; лТжгаОкжР кОгТСзСТжУмФбОпПй Ф мТПміХ СУіа гия бжзСТжУмОккя кО мОзСйФ 
ТСгСбжсі; 

14.1.217. ТПкмкО лиОмО - еОвОиькСгПТдОбкжР лСгОмСз, язжР УлТОбияємьУя еО 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк; еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б 
оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй зСТжУкжХ зСлОижк; еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй 
ТПУФТУСй КзТОїкж; еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж; еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ 
ТПУФТУіб; еО мТОкУлСТмФбОккя кОнмж і кОнмСлТСгФзміб йОвіУмТОиькжйж кОнмСлТСбСгОйж мО 
кОнмСлТСгФзмСлТСбСгОйж, мТОкежмкП мТОкУлСТмФбОккя мТФаСлТСбСгОйж ОйіОзФ мПТжмСТією 
КзТОїкж; 

14.1.218. ТжкСз мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) - УнПТО СаівФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), сС 
бжекОпОємьУя бжХСгяпж е йСдижбСУмі лСзФлоя (лТСгОбоя) аПе екОпкжХ гСгОмзСбжХ бжмТОм 
лТжгаОмж (ТПОиіеФбОмж) мСбОТ (ТСаСмж, лСУиФвж) кО кОРаиждпіР гия лСзФлоя (лТСгОбоя) 
мПТжмСТії; 

14.1.219. ТжкзСбО оікО - оікО, еО язСю мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж) лПТПгОюмьУя ікрСйФ 
биОУкжзФ еО ФйСбж, сС лТСгОбПоь аОдОє лПТПгОмж мОзі мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж), О лСзФлПоь 
аОдОє їХ СмТжйОмж кО гСаТСбіиькіР СУкСбі, Сажгбі УмСТСкж є беОєйкС кПеОиПдкжйж 
юТжгжпкС мО нОзмжпкС, бСиСгіюмь гСУмОмкьСю ікнСТйОоією лТС мОзі мСбОТж (ТСаСмж, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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лСУиФвж), О мОзСд оікж, язі УзиОижУя кО ТжкзФ ігПкмжпкжХ (О еО їХ бігУФмкСУмі - СгкСТігкжХ) 
мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) Ф лСТібкякжХ ПзСкСйіпкжХ (зСйПТоіРкжХ) ФйСбОХ; 

14.1.220. Тіз бжвСмСбиПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ - зОиПкгОТкО гОмО бжвСмСбиПккя 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ (гПкь, йіУяоь, Тіз); гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, зОиПкгОТкФ гОмФ 
бжвСмСбиПккя язжХ бжекОпжмж кПйСдижбС, - 1 Уіпкя ТСзФ бжвСмСбиПккя, еОекОпПкСвС б 
ТПєУмТОоіРкжХ гСзФйПкмОХ; 

14.1.221. Тжежз - РйСбіТкіУмь кПгПзиОТФбОккя (кПлСбкСвС гПзиОТФбОккя) лиОмкжзСй 
лСгОмзіб лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, кПбжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, 
зСкмТСиь еО язжй лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж; 

14.1.222. ТСаСмСгОбПоь - юТжгжпкО СУСаО (її ніиія, біггіиПккя, ікржР бігСзТПйиПкжР 
лігТСегіи пж її лТПгУмОбкжомбС) ОаС УОйСеОРкямО СУСаО, язО бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою 
ніежпкжХ СУіа кО лігУмОбі ФзиОгПкжХ мТФгСбжХ гСвСбСТіб (зСкмТОзміб) мО кПУП СаСб'яезж іе 
УлиОмж їй еОТСаімкСї лиОмж, О мОзСд кОТОХФбОккя, ФмТжйОккя мО УлиОмж лСгОмзФ кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа гС аюгдПмФ, кОТОХФбОкь кО нСкг СлиОмж лТОоі, ікрі СаСб'яезж, лПТПгаОпПкі 
еОзСкОйж. 

Дия оіиПР ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ гС ТСаСмСгОбоя лТжТібкююмьУя юТжгжпкО СУСаО (її 
ніиія, біггіиПккя, ікржР бігСзТПйиПкжР лігТСегіи пж її лТПгУмОбкжомбС), лСУміРкП 
лТПгУмОбкжомбС кПТПежгПкмО ОаС УОйСеОРкямО СУСаО, язі кОТОХСбФюмь (бжлиОпФюмь) гСХіг 
еО бжзСкОккя ТСаСмж мО/ОаС кОгОккя лСУиФвж евігкС іе ожбіиькС-лТОбСбжй гСвСбСТСй Ф ТОеі, 
язсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС бігкСУжкж еО мОзжй гСвСбСТСй нОзмжпкС є мТФгСбжйж; 

14.1.223. ТСейісПккя бігХСгіб - лСУміРкП (СУмОмСпкП) лПТПаФбОккя ОаС еОХСТСкПккя 
бігХСгіб Ф УлПоіОиькС бігбПгПкжХ гия оьСвС йіУояХ пж Са'єзмОХ (йіУояХ ТСейісПккя бігХСгіб, 
УХСбжсОХ, лСиівСкОХ, зСйлиПзУОХ, УлСТФгОХ, гіиякзОХ кОгТ мСсС), кО бжзСТжУмОккя язжХ 
СмТжйОкС гСебСиж ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб; 

14.1.224. ТСелСТягкжз ОзожекСвС УзиОгФ - УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, язжР СгПТдОб 
иіоПкеію кО лТОбС бжТСакжомбО УлжТмФ ПмжиСбСвС, ОизСвСиькжХ кОлСїб, еОТПєУмТСбОкжР 
лиОмкжзСй ОзожекСвС лСгОмзФ, ОаС УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя - лиОмкжз ОзожекСвС лСгОмзФ, 
язжР егіРУкює бжТСакжомбС, СаТСаиПккя (лПТПТСаиПккя), ейірФбОккя, ТСеижб, 
кОбОкмОдПккя-ТСебОкмОдПккя, еаПТівОккя, ТПОиіеОоію лОиькСвС кО ОзожекСйФ УзиОгі мО йОє 
гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь лТОбС биОУкСУмі ОаС зСТжУмФбОккя лТжйісПккяйж мО/ОаС 
мПТжмСТією, сС бігкСУямьУя гС ОзожекСвС УзиОгФ; 

14.1.2241. ТСелСТягкжз ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС - УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя - 
лиОмкжз ОзожекСвС лСгОмзФ, язжР є биОУкжзСй лОиькСвС ОаС егіРУкює гіяиькіУмь е 
бжТСакжомбО УлжТмФ ПмжиСбСвС мО язжР е бжзСТжУмОккяй мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кПеОиПдкС 
біг мСвС, зСйФ кОиПджмь мОзжР мТОкУлСТмкжР еОУіа: 

 ТПОиіеФє ОаС еаПТівОє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР; 
 ббСежмь лОиькП кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкі, е язСвС УлиОпПкС ОзожекжР лСгОмСз ОаС 

кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ УмОммПю 229 оьСвС КСгПзУФ. 
ЙТж лПТПХСгі біг СгкСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя гС ікрСвС лТОбО биОУкСУмі кО лОиькП 

ОаС УлжТм ПмжиСбжР, сС лПТПйісФємьУя мО/ОаС еаПТівОємьУя Ф мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі, 
бігаФбОємьУя ейікО ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС. 

ЗП є ТСелСТягкжзСй ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя 
(лПТПбіекжз, ПзУлПгжмСТ), язжР егіРУкює мТОкУлСТмФбОккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

14.1.225. ТСяимі - аФгь-язжР лиОмід, б мСйФ пжУиі лиОмід, сС УлиОпФємьУя зСТжУмФбОпПй 
Са'єзміб ОбмСТУьзСвС лТОбО і (ОаС) УФйідкжХ лТОб кО зСТжУмь СТвОкіеОоіР зСиПзмжбкСвС 
ФлТОбиіккя, біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ПнПзмжбкП ФлТОбиіккя йОРкСбжйж лТОбОйж 
лТОбСбиОУкжзіб Ф УнПТі ОбмСТУьзСвС лТОбО і (ОаС) УФйідкжХ лТОб", СмТжйОкжР яз 
бжкОвСТСгО еО бжзСТжУмОккя ОаС еО кОгОккя лТОбО кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, О УОйП кО аФгь-язі иімПТОмФТкі мбСТж, мбСТж йжУмПомбО ОаС кОФзж, 
бзиюпОюпж зСйл'юмПТкі лТСвТОйж, ікрі еОлжУж кО кСУіяХ ікнСТйОоії, бігПС- ОаС ОФгіСзОУПмж, 
зікПйОмСвТОніпкі ніиьйж ОаС лиібзж гия ТОгіС- пж мПиПбіеіРкСвС йСбиПккя, лПТПгОпі 
(лТСвТОйж) СТвОкіеОоіР йСбиПккя, ікрі ОФгіСбіеФОиькі мбСТж, аФгь-язі лТОбО, язі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19
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СХСТСкяюмьУя лОмПкмСй, аФгь-язі еОТПєУмТСбОкі мСТвСбПиькі йОТзж (екОзж кО мСбОТж і 
лСУиФвж), лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО гжеОРк, УПзТПмкП зТПУиПккя, йСгПиь, нСТйФиФ, 
лТСоПУ, лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО ікнСТйОоію сСгС лТСйжУиСбСвС, зСйПТоіРкСвС 
ОаС кОФзСбСвС гСУбігФ (кСФ-ХОФ). 

ЗП ббОдОюмьУя ТСяимі лиОмПді, СмТжйОкі: 
 яз бжкОвСТСгО еО бжзСТжУмОккя зСйл'юмПТкСї лТСвТОйж, язсС ФйСбж бжзСТжУмОккя 

СайПдПкі нФкзоіСкОиькжй лТжекОпПккяй мОзСї лТСвТОйж мО її бігмбСТПккя СайПдПкП 
зіиьзіУмю зСліР, кПСаХігкжХ гия мОзСвС бжзСТжУмОккя (бжзСТжУмОккя "зікоПбжй 
УлСджбОпПй"); 

 еО лТжгаОккя лТжйіТкжзіб (зСліР, ПзеПйлияТіб) Са'єзміб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, Ф 
мСйФ пжУиі б ПиПзмТСккіР нСТйі, гия бжзСТжУмОккя еО УбСїй нФкзоіСкОиькжй 
лТжекОпПккяй гия зікоПбСвС УлСджбОккя ОаС гия лПТПлТСгОдФ мОзСвС лТжйіТкжзО 
(зСлії, ПзеПйлияТО); 

 еО лТжгаОккя ТПпПР (Ф мСйФ пжУиі кСУіїб ікнСТйОоії), б язжХ бміиПкі ОаС кО язжХ 
йіУмямьУя Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бжекОпПкі б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС 
ліглФкзмФ, Ф зСТжУмФбОккя, бСиСгіккя мО/ОаС ТСелСТягдПккя СУСаж; 

 еО лПТПгОпФ лТОб кО Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язсС ФйСбж лПТПгОпі 
лТОб кО Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кОгОюмь лТОбС СУСаі, язО СмТжйФє 
мОзі лТОбО, лТСгОмж ОаС егіРУкжмж бігпФдПккя б ікржР УлСУіа лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі ОаС СлТжиюгкжмж (ТСевСиСУжмж) УПзТПмкі зТПУиПккя, йСгПиі, нСТйФиж, 
лТСоПУж, лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО ікнСТйОоію сСгС лТСйжУиСбСвС, 
зСйПТоіРкСвС ОаС кОФзСбСвС гСУбігФ (кСФ-ХОФ), зТій бжлОгзіб, зСиж мОзП 
СлТжиюгкПккя (ТСевСиСрПккя) є СаСб'яезСбжй евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж; 

 еО лПТПгОпФ лТОбО кО ТСелСбУюгдПккя лТжйіТкжзіб лТСвТОйкСї лТСгФзоії аПе лТОбО 
кО їХ бігмбСТПккя ОаС язсС їХ бігмбСТПккя СайПдПкС бжзСТжУмОккяй зікоПбжй 
УлСджбОпПй; 

14.1.226. УОйСеОРкямО СУСаО - лиОмкжз лСгОмзФ, язжР є ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй 
ОаС лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь еО ФйСбж, сС мОзО СУСаО кП є лТОоібкжзСй 
б йПдОХ мОзСї ліглТжєйкжоьзСї пж кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі. 

ЗПеОиПдкО лТСнПУіРкО гіяиькіУмь - ФпОУмь ніежпкСї СУСаж Ф кОФзСбіР, иімПТОмФТкіР, 
ОТмжУмжпкіР, ХФгСдкіР, СУбімкіР ОаС бжзиОгОоьзіР гіяиькСУмі, гіяиькіУмь иізОТіб, лТжбОмкжХ 
кСмОТіФУіб, лТжбОмкжХ бжзСкОбоіб, ОгбСзОміб, ОТаімТОдкжХ зПТФюпжХ (ТСелСТягкжзіб йОРкО, 
зПТФюпжХ УОкОоією, иізбігОмСТіб), ОФгжмСТіб, аФХвОимПТіб, Соіксжзіб, ікдПкПТіб пж 
ОТХімПзмСТіб, СУСаж, еОРкямСї ТПиівіРкСю (йіУіСкПТУьзСю) гіяиькіУмю, ікрСю лСгіакСю 
гіяиькіУмю еО ФйСбж, сС мОзО СУСаО кП є лТОоібкжзСй ОаС ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй 
(еО бжзиюпПккяй бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 65.9 УмОммі 65 оьСвС КСгПзУФ) мО 
бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою кП аіиьр яз пСмжТьСХ ніежпкжХ СУіа; 

14.1.2261. УПТбіУкП СаУиФвСбФбОккя лиОмкжзіб - кОгОккя ОгйікіУмТОмжбкжХ, 
зСкУФиьмОоіРкжХ, гСбігзСбжХ, ікнСТйОоіРкжХ, ПиПзмТСккжХ мО ікржХ лСУиФв, лСб'яеОкжХ е 
ТПОиіеОоією лТОб мО СаСб'яезіб лиОмкжзО біглСбігкС гС бжйСв лСгОмзСбСвС мО ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпжР СТвОк; 

14.1.227. УПТПгкьССаиізСбО зіиьзіУмь лТОоібкжзіб - зіиьзіУмь лТОоібкжзіб Ф юТжгжпкжХ 
СУіа, бжекОпПкО еО йПмСгжзСю, еОмбПТгдПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі УмОмжУмжзж, е ФТОХФбОккяй ФУіХ 
кОРйОкжХ лТОоібкжзіб і СУіа, сС лТОоююмь еО ожбіиькС-лТОбСбжйж гСвСбСТОйж мО еО 
УФйіУкжомбСй аіиьр яз Сгжк зОиПкгОТкжР йіУяоь, О мОзСд кОРйОкжХ лТОоібкжзіб 
лТПгУмОбкжомб, ніиіР, біггіиПкь мО ікржХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб б ПзбібОиПкмі лСбкСї 
еОРкямСУмі, зТій кОРйОкжХ лТОоібкжзіб, язі лПТПаФбОюмь Ф біглФУмоі Ф еб'яезФ е бОвімкіУмю мО 
лСиСвОйж мО Ф біглФУмоі лС гСвиягФ еО гжмжкСю гС гСУявкПккя кПю лПТПгаОпПкСвС 
еОзСкСгОбУмбСй бізФ; 

14.1.2272. УжкгжзСбОкжР нікОкУСбжР зТПгжм - зСрмж, сС кОгОюмьУя зіиьзСйО аОкзОйж-
ТПежгПкмОйж мО/ОаС аОкзОйж-кПТПежгПкмОйж, ОаС кПТПежгПкмОйж, сС збОиінізФюмьУя яз 
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аОкзібУьзО ФУмОкСбО евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй зТОїкж лПТПаФбОккя кПТПежгПкмО, ОаС 
ТПежгПкмОйж мО/ОаС кПТПежгПкмОйж, язі йОюмь евігкС е біглСбігкжй еОзСкСгОбУмбСй 
УмОмФУ кПаОкзібУьзжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, О мОзСд ікСеПйкСю гПТдОбСю ОаС її СніоіРкжйж 
ОвПкмУмбОйж, йідкОТСгкжйж нікОкУСбжйж СТвОкіеОоіяйж мО ікржйж зТПгжмСТОйж-
кПТПежгПкмОйж (ФпОУкжзж УжкгжзОмФ зТПгжмСТіб) Ф йПдОХ СгкСвС зТПгжмкСвС гСвСбСТФ б 
лПбкжХ пОУмзОХ юТжгжпкжй СУСаОй кО бжекОпПкжР УмТСз гия оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мО 
ліг лТСоПкм. ВжлиОмО гСХСгФ ФпОУкжзОй УжкгжзОмФ зТПгжмСТіб йСдП егіРУкюбОмжУя пПТПе 
ОвПкмО, кСйікОиькСвС ФмТжйФбОпО (кСйікОиькСвС биОУкжзО) ОаС лСУПТПгкжзО сСгС мОзСвС 
гСХСгФ; 

14.1.228. бжзиюпПкС; 
14.1.229. УлПоіОиькС бігбПгПкі ОбмСУмСякзж - лиСсО мПТжмСТії (еПйиі), сС кОиПджмь кО 

лТОбОХ биОУкСУмі мПТжмСТіОиькіР вТСйОгі ОаС гПТдОбі, язО бжекОпОємьУя СТвОкОйж 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя іе бУмОкСбиПккяй лТОбжи сСгС біглСбігОиькСУмі еО еаПТПдПккя 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

ДС УлПоіОиькС бігбПгПкжХ ОбмСУмСякСз йСдФмь кОиПдОмж зСйФкОиькі вОТОді, УмСякзж, 
лОТзіквж (аФгібиі, УлСТФгж, їХ пОУмжкж), язі лСаФгСбОкі еО ТОХФкСз зСрміб йіУоПбСвС аюгдПмФ 
е йПмСю егіРУкПккя СТвОкіеОоії лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

ЗП кОиПдОмь гС УлПоіОиькС бігбПгПкжХ ОбмСУмСякСз вОТОді, ОбмСУмСякзж, биОУкжзж ОаС 
зСТжУмФбОпі язжХ є лиОмкжзОйж еПйПиькСвС лСгОмзФ ОаС СТПкгкСї лиОмж еО еПйПиькі 
гіиякзж гПТдОбкСї і зСйФкОиькСї биОУкСУмі, О мОзСд еПйПиькі гіиякзж, сС кОиПдОмь гС 
лТжаФгжкзСбжХ мПТжмСТіР; 

14.1.230. УмОоіСкОТкП гдПТПиС еОаТФгкПккя - ліглТжєйУмбС, оПХ, ОвТПвОм, ФУмОкСбзО ОаС 
ікржР кПТФХСйжР Са'єзм, сС еаПТівОє УбСї лТСУмСТСбі зССТгжкОмж лТСмявСй лПбкСвС пОУФ і 
егіРУкює бжзжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк б ОмйСУнПТФ мО/ОаС Узжгж еОаТФгкююпжХ 
ТПпСбжк Ф бСгкі Са'єзмж; 

14.1.231. ТСеФйкО ПзСкСйіпкО лТжпжкО (гіиСбО йПмО) - лТжпжкО, язО йСдП аФмж кОябкО 
ижрП еО ФйСбж, сС лиОмкжз лСгОмзіб йОє кОйіТ СгПТдОмж ПзСкСйіпкжР ПнПзм Ф ТПеФиьмОмі 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

ДзСкСйіпкжР ПнПзм, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, лПТПгаОпОє лТжТіУм (еаПТПдПккя) Озмжбіб 
лиОмкжзО лСгОмзіб мО/ОаС їХ бОТмСУмі, О мОз УОйС УмбСТПккя ФйСб гия мОзСвС лТжТСУмФ 
(еаПТПдПккя) б йОРаФмкьСйФ. 

Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя ббОдОємьУя, сС СлПТОоія егіРУкПкО е кПТПежгПкмОйж, кП йОє 
ТСеФйкСї ПзСкСйіпкСї лТжпжкж (гіиСбСї йПмж), язсС: 

 вСиСбкСю оіиию ОаС Сгкією е вСиСбкжХ оіиПР СлПТОоії є кПУлиОмО (кПлСбкО УлиОмО) 
УФйж лСгОмзіб мО/ОаС ейПкрПккя СаУявФ СлСгОмзСбФбОкСвС лТжаФмзФ лиОмкжзО 
лСгОмзіб; 

 Ф еіУмОбкжХ ФйСбОХ СУСаО кП аФиО а вСмСбО лТжгаОмж (лТСгОмж) мОзі мСбОТж, ТСаСмж 
(лСУиФвж), кПйОмПТіОиькі Озмжбж, ікрі лТПгйПмж вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР, бігйіккі біг 
мСбОТіб, Ф кПлСб'яеОкжХ СУіа. 

МПР ліглФкзм еОУмСУСбФємьУя гия оіиПР УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, б мСйФ пжУиі лТж 
гСбПгПккі СаУмОбжк, сС УбігпОмь лТС бігУФмкіУмь гіиСбСї йПмж, Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ 
лФкзмСй 140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ, язі лПТПгаОпОюмь еОУмСУФбОккя біглСбігкжХ 
лСиСдПкь УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ; 

14.1.232. УПТмжнізОм нСкгФ СлПТОоіР е кПТФХСйіУмю - оіккжР лОліТ, сС еОУбігпФє лТОбС 
РСвС биОУкжзО кО СмТжйОккя гСХСгФ біг ікбПУмФбОккя б СлПТОоії е кПТФХСйіУмю біглСбігкС 
гС еОзСкФ; 

14.1.233. УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі Фвіггя - Тіиия, аОвОмСТіпкі кОУОгдПккя, УікСдОмі, 
лОУСбжсО мО лПТПиСвж; 

14.1.234. УіиьУьзСвСУлСгОТУьзО лТСгФзоія (УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мСбОТж) - 
лТСгФзоія/мСбОТж, сС ліглОгОюмь ліг бжекОпПккя вТФл 1 - 24 ККМ ЗДД, язсС лТж оьСйФ мОзі 
мСбОТж (лТСгФзоія) бжТСсФюмьУя, бігвСгСбФюмьУя, бжиСбиююмьУя, еажТОюмьУя, 
бжвСмСбияюмьУя, бжТСаияюмьУя, лПТПТСаияюмьУя аПелСУПТПгкьС бжТСакжзСй ожХ мСбОТіб 
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(лТСгФзоії), О мОзСд лТСгФзмж СаТСазж мО лПТПТСазж ожХ мСбОТіб (лТСгФзоії), язсС бСкж аФиж 
лТжгаОкі ОаС бжТСаиПкі кО биОУкжХ ОаС СТПкгСбОкжХ лСмФдкСУмяХ (лиСсОХ) гия лТСгОдФ, 
лПТПТСазж ОаС бкФмТіркьСвСУлСгОТУьзСвС УлСджбОккя; 

14.1.235. УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжР мСбОТСбжТСакжз - юТжгжпкО СУСаО кПеОиПдкС біг 
СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї нСТйж ОаС ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь, язО еОРйОємьУя 
бжТСакжомбСй УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії мО/ОаС ТСебПгПккяй, бжТСсФбОккяй мО 
бжиСбСй Тжаж Ф бкФмТіркіХ бСгСРйОХ (СеПТОХ, УмОбзОХ мО бСгСУХСбжсОХ) мО її лПТПТСазСю 
кО биОУкжХ пж СТПкгСбОкжХ лСмФдкСУмяХ, Ф мСйФ пжУиі биОУкСбжТСаиПкСї УжТСбжкж кО 
гОбОиькжоьзжХ ФйСбОХ, мО егіРУкює СлПТОоії е її лСУмОпОккя. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС; 
14.1.236. бжзиюпПкС;  
14.1.237. УлжТм ПмжиСбжР - бУі бжгж ТПзмжнізСбОкСвС мО гжУмжиьСбОкСвС УлжТмФ 

ПмжиСбСвС, аіСПмОкСи, ікрі бжгж УлжТмФ ПмжиСбСвС, еОекОпПкі Ф мСбОТкжХ лСежоіяХ 2207 мО 
2208 евігкС е ККМ ЗДД; 

14.1.238. УлСТФгж - еПйПиькі лСиілрПккя, сС кП кОиПдОмь гС аФгібПиь і лТжекОпПкі гия 
бжзСкОккя УлПоіОиькжХ мПХкіпкжХ нФкзоіР; 

14.1.239. бжзиюпПкС; 
14.1.240. УмОбзО еПйПиькСвС лСгОмзФ гия оіиПР ТСегіиФ XII оьСвС КСгПзУФ - еОзСкСгОбпС 

бжекОпПкжР ТіпкжР ТСейіТ лиОмж еО Сгжкжою лиСсі СлСгОмзСбФбОкСї еПйПиькСї гіиякзж; 
14.1.241. УФа'єзм биОгкжХ лСбкСбОдПкь - Ф екОпПккі, бжекОпПкСйФ КСгПзУСй 

ОгйікіУмТОмжбкСвС УФгСпжкУмбО КзТОїкж; 
14.1.242. бжзиюпПкС; 
14.1.242. мПХкіпкжР ОгйікіУмТОмСТ ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ (гОиі - мПХкіпкжР 

ОгйікіУмТОмСТ) - оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, сС егіРУкює еОХСгж іе ТСеТСазж, УмбСТПккя, блТСбОгдПккя мО УФлТСбСгдПккя 
лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ, біглСбігОє еО бжзСкОккя бУіХ ПмОліб 
джммєбСвС ожзиФ мОзСвС лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя, еО РСвС мПХкіпкП і мПХкСиСвіпкП 
еОаПелПпПккя, блТСбОгдПккя, нФкзоіСкФбОккя, СкСбиПккя, йСгжнізОоію, ФУФкПккя лСйжиСз, 
еОаПелПпПккя оіиіУкСУмі мО ОбмПкмжпкСУмі бжХігкСвС лТСвТОйкСвС зСгФ; егіРУкює мПХкіпкі мО 
мПХкСиСвіпкі еОХСгж е кОгОккя, аиСзФбОккя мО ОкФиюбОккя гСУмФлФ гС ПиПзмТСккСвС 
зОаікПмФ, біглСбігОє еО еаПТПдПккя мО еОХжУм гОкжХ ожХ ПиПзмТСккжХ УПТбіУіб; 

14.1.243. бжзиюпПкС; 
14.1.244. мСбОТж - йОмПТіОиькі мО кПйОмПТіОиькі Озмжбж, Ф мСйФ пжУиі еПйПиькі гіиякзж, 

еПйПиькі пОУмзж (лОї), О мОзСд оіккі лОлПТж мО гПТжбОмжбж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя Ф аФгь-
язжХ СлПТОоіяХ, зТій СлПТОоіР е їХ бжлФУзФ (ПйіУії) мО лСвОрПккя. 

В оіияХ СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е лПТПйісПккя йОРкО мО ПкПТвії пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж мПТйік "мСбОТж" бджбОємьУя Ф екОпПккі, бжекОпПкСйФ Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж; 

14.1.245. мСбОТкжР зТПгжм - мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж), сС лПТПгОюмьУя ТПежгПкмСй ОаС 
кПТПежгПкмСй Ф биОУкіУмь юТжгжпкжХ пж ніежпкжХ СУіа кО ФйСбОХ гСвСбСТФ, сС лПТПгаОпОє 
бігУмТСпПккя СУмОмСпкжХ ТСеТОХФкзіб кО бжекОпПкжР УмТСз мО ліг лТСоПкм. МСбОТкжР 
зТПгжм лПТПгаОпОє лПТПгОпФ лТОбО биОУкСУмі кО мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж) лСзФлоПбі 
(еОйСбкжзСбі) Ф йСйПкм ліглжУОккя гСвСбСТФ ОаС б йСйПкм ніежпкСвС СмТжйОккя мСбОТіб 
(ТСаім, лСУиФв) мОзжй лСзФлоПй (еОйСбкжзСй), кПеОиПдкС біг пОУФ лСвОрПккя 
еОаСТвСбОкСУмі; 

14.1.246. бжзиюпПкС; 
14.1.247. бжзиюпПкС; 
14.1.248. бжзиюпПкС; 
14.1.249. мСТвібия Ф ТСеУмТСпзФ - вСУлСгОТУьзО СлПТОоія, язО лПТПгаОпОє лТСгОд 

ТПежгПкмСй ОаС кПТПежгПкмСй мСбОТіб ніежпкжй пж юТжгжпкжй СУСаОй кО ФйСбОХ 
ТСеУмТСпПккя зікоПбСвС ТСеТОХФкзФ, кО бжекОпПкжР УмТСз мО ліг лТСоПкм. 
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МСТвібия Ф ТСеУмТСпзФ лПТПгаОпОє лПТПгОпФ мСбОТіб Ф ТСелСТягдПккя лСзФлоя б йСйПкм 
егіРУкПккя лПТрСвС бкПУзФ (еОбгОмзФ) е лПТПгОпПю лТОбО биОУкСУмі кО мОзі мСбОТж ліУия 
зікоПбСвС ТСеТОХФкзФ. 

ЙТОбжиО мСТвібиі Ф ТСеУмТСпзФ ніежпкжй СУСаОй ФУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 

14.1.250. бжзиюпПкС; 
14.1.251. мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС бжзСТжУмСбФбОижУя, - мТОкУлСТмкі еОУСаж, кО язі 

ФлСбкСбОдПкжйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж, б мСйФ пжУиі ікСеПйкжйж, бжгОкі ТПєУмТОоіРкі 
гСзФйПкмж, сС гОюмь лТОбС ПзУлиФОмФбОмж мОзі мТОкУлСТмкі еОУСаж; 

14.1.2511. бжзиюпПкС; 
14.1.252. мюмюкСбі бжТСаж - УжвОТПмж е ніиьмТСй ОаС аПе ніиьмТФ, ожвОТзж, УжвОТж, 

УжвОТжиж, О мОзСд июиьзСбжР, кюХОиькжР, УйСзмОиькжР, дФбОиькжР мюмюк, йОХСТзО мО ікрі 
бжТСаж е мюмюкФ пж РСвС еОйіккжзіб гия зФТіккя, кюХОккя, УйСзмОккя пж дФбОккя; 

14.1.253. ФйСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж - ебіиькПккя біг 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, еОУмСУФбОккя язСвС лПТПгаОпОє гСмТжйОккя лПбкжХ ФйСб мО 
СайПдПкь ліг пОУ бжзСТжУмОккя мСбОТіб і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, 
ТСелСТягдПккя кжйж ліУия їХ бжлФУзФ; 

14.1.254. ФйСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь мО 
Озожекжй лСгОмзСй Ф ТОеі ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж - ебіиькПккя 
(ФйСбкП лСбкП ОаС ФйСбкП пОУмзСбП) біг УлиОмж кОТОХСбОкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя Ф 
ТОеі ТСейісПккя мСбОТіб Ф йжмкжХ ТПджйОХ, сС лПТПгаОпОюмь ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв йжмкСвС ТПджйФ, бУмОкСбиПкжХ Жжмкжй 
зСгПзУСй КзТОїкж; 

14.1.2541. ФлСбкСбОдПкжР ФпОУкжз (гия оіиПР УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ) - ФпОУкжз 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, ФлСбкСбОдПкжР мОзСю йідкОТСгкСю вТФлСю зСйлОкіР кО 
лігвСмСбзФ мО лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР біг ійПкі мОзСї 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР гС лСгОмзСбСвС СТвОкФ юТжУгжзоії (гПТдОбж, мПТжмСТії), б язіР 
еОТПєУмТСбОкжР мОзжР ФпОУкжз ОаС б язіР РСвС гіяиькіУмь еФйСбиює ФмбСТПккя лСУміРкСвС 
лТПгУмОбкжомбО; 

14.1.2542. ФпОУкжз йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР (гия оіиПР УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ): 
О) аФгь-язО СзТПйО вСУлСгОТУьзО Сгжкжоя йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР (еСзТПйО 

ФзТОїкУьзО пж ікСеПйкО юТжгжпкО СУСаО ОаС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж), язФ 
бзиюпПкС гС зСкУСиігСбОкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі мОзСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР гия 
оіиПР мОзСї ебімкСУмі ОаС язО СаСб’яезСбС йОиО аФмж бзиюпПкО гС зСкУСиігСбОкСї 
нікОкУСбСї ебімкСУмі Ф ТОеі, язсС а Озоії (зСТлСТОмжбкі лТОбО) мОзСї СзТПйСї вСУлСгОТУьзСї 
Сгжкжоі йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР лПТПаФбОиж б СаівФ кО кОоіСкОиькСйФ мО/ОаС 
ікСеПйкСйФ СТвОкіеСбОкСйФ нСкгСбСйФ ТжкзФ (нСкгСбіР аіТді); 

а) аФгь-язО мОзО вСУлСгОТУьзО Сгжкжоя йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, язФ бжзиюпПкС е 
зСкУСиігСбОкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі мОзСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР біглСбігкС гС 
зТжмПТіїб, бжекОпПкжХ гия оіиПР УзиОгОккя еОекОпПкСї ебімкСУмі (сСгС бСиСгіккя пж 
зСкмТСию йід юТжгжпкжйж СУСаОйж ОаС ФмбСТПккяй аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, 
йОмПТіОиькСУмі мОзСї вСУлСгОТУьзСї Сгжкжоі гия йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР мСсС); 

б) аФгь-язП лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС аФгь-язСї вСУлСгОТУьзСї Сгжкжоі йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР, еОекОпПкСї Ф ліглФкзмОХ "О" і "а" оьСвС ліглФкзмФ, еО ФйСбж сС мОзО вСУлСгОТУьзО 
Сгжкжоя УзиОгОє СзТПйФ нікОкУСбФ ебімкіУмь сСгС мОзСвС лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО гия 
нікОкУСбжХ, ТПвФиямСТкжХ пж лСгОмзСбжХ оіиПР ОаС гия оіиПР бкФмТіркьСвС ФлТОбиікУьзСвС 
зСкмТСию; 

14.1.255. бігУмФлиПккя лТОбО бжйСвж - СлПТОоія е лПТПФУмФлзж зТПгжмСТСй лТОб бжйСвж 
аСТвФ мТПмьСї СУСаж кСбСйФ зТПгжмСТФ е лСлПТПгкьСю ОаС кОУмФлкСю зСйлПкУОоією 
бОТмСУмі мОзСвС аСТвФ зТПгжмСТФ ОаС аПе мОзСї зСйлПкУОоії; 

14.1.256. бжзиюпПкС; 
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14.1.257. нікОкУСбО гСлСйСвО - нікОкУСбО гСлСйСвО, кОгОкО кО аПелСбСТСмкіР ОаС 
лСбСТСмкіР СУкСбі. 

БПелСбСТСмкО нікОкУСбО гСлСйСвО - оП: 
 УФйО зСрміб, лПТПгОкО лиОмкжзФ лСгОмзіб евігкС е гСвСбСТОйж гОТФбОккя, ікржйж 

лСгіакжйж гСвСбСТОйж ОаС аПе ФзиОгПккя мОзжХ гСвСбСТіб; 
 УФйО аПекОгіРкСї еОаСТвСбОкСУмі, бігрзСгСбОкО зТПгжмСТФ лСежпОиькжзСй ліУия 

УлжУОккя мОзСї аПекОгіРкСї еОаСТвСбОкСУмі; 
 УФйО еОаСТвСбОкСУмі СгкСвС лиОмкжзО лСгОмзіб лПТПг ікржй лиОмкжзСй лСгОмзіб, сС 

кП УмявкФмО ліУия еОзікпПккя УмТСзФ лСеСбкСї гОбкСУмі; 
 СУкСбкО УФйО зТПгжмФ ОаС гПлСежмФ, сС кОгОкі лиОмкжзФ лСгОмзіб аПе бУмОкСбиПккя 

УмТСзіб лСбПТкПккя мОзСї СУкСбкСї УФйж, еО бжкямзСй зТПгжміб, кОгОкжХ ліг 
аПеУмТСзСбі СаиівОоії, мО гПлСежміб гС еОлжмОккя Ф аОкзібУьзжХ ФУмОкСбОХ, О мОзСд 
УФйО лТСоПкміб, кОТОХСбОкжХ кО мОзФ СУкСбкФ УФйФ, ОиП кП УлиОпПкжХ (УлжУОкжХ). 

ОаеОо УьСйжР бжзиюпПкС. 
ЙСбСТСмкО нікОкУСбО гСлСйСвО - УФйО зСрміб, сС кОгіРриО лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф 

зСТжУмФбОккя еО гСвСбСТСй, язжР кП лПТПгаОпОє кОТОХФбОккя лТСоПкміб ОаС кОгОккя ікржХ 
бжгіб зСйлПкУОоіР Ф бжвиягі лиОмж еО зСТжУмФбОккя мОзжйж зСрмОйж, мО є СаСб'яезСбСю гС 
лСбПТкПккя; 

14.1.2571. нікОкУСбжР ОвПкм - аФгь-язО СУСаО (зТій ніежпкСї СУСаж), язО біглСбігОє 
бжекОпПккю ебімкСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж КзТОїкж, Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б КвСгі FATCA, 
мО/ОаС лігебімкСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж біглСбігкС гС БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО 
ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, мО язО біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ Озміб 
еОзСкСгОбУмбО, ФХбОиПкжХ кО бжзСкОккя лСиСдПкь КвСгж FATCA мО БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж 
CRS, еСаСб’яеОкО еОУмСУСбФбОмж еОХСгж кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж гС нікОкУСбжХ 
ТОХФкзіб, лСгОбОмж ебім лТС лігебімкі ТОХФкзж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, бжзСкФбОмж ікрі 
СаСб’яезж мО кПУмж біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя ожХ СаСб’яезіб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй. 

 
КПвФиямСТж Тжкзіб нікОкУСбжХ лСУиФв Ф йПдОХ лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбпжйж 

ОзмОйж Ф УнПТі ТПвФиюбОккя гіяиькСУмі е кОгОккя нікОкУСбжХ лСУиФв, бУмОкСбиююмь 
лПТПиізж кПаОкзібУьзжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, язі еСаСб’яеОкі бжзСкФбОмж СаСб’яезж 
нікОкУСбжХ ОвПкміб біглСбігкС гС бжйСв КвСгж FATCA. 

Дия оіиПР бжзСкОккя бжйСв КвСгж FATCA кП є нікОкУСбжйж ОвПкмОйж СУСаж, бжекОпПкі б 
ДСгОмзФ II гС КвСгж FATCA. 

Дия оіиПР БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS СУСаж, язі еСаСб’яеОкі бжзСкФбОмж СаСб’яезж 
нікОкУСбжХ ОвПкміб (є лігебімкжйж нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж), бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС 
лТОбжи еОекОпПкСї КвСгж, ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS мО кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ 
Озміб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, гия ТПОиіеОоії БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS; 

14.1.258. нікОкУСбжР зТПгжм - зСрмж, сС кОгОюмьУя аОкзСй-ТПежгПкмСй ОаС 
кПТПежгПкмСй, сС збОиінізФємьУя яз аОкзібУьзО ФУмОкСбО евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй зТОїкж 
лПТПаФбОккя кПТПежгПкмО, ОаС ТПежгПкмОйж і кПТПежгПкмОйж, язі йОюмь евігкС е 
біглСбігкжй еОзСкСгОбУмбСй УмОмФУ кПаОкзібУьзжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, О мОзСд ікСеПйкСю 
гПТдОбСю ОаС РСвС СніоіРкжйж ОвПкмУмбОйж, йідкОТСгкжйж нікОкУСбжйж СТвОкіеОоіяйж мО 
ікржйж зТПгжмСТОйж - кПТПежгПкмОйж юТжгжпкіР пж ніежпкіР СУСаі кО бжекОпПкжР УмТСз 
гия оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мО ліг лТСоПкм; 

14.1.2581. нікОкУСбжР ТОХФкСз - ТОХФкСз, бігзТжмжР нікОкУСбжй ОвПкмСй, ОаС гСвСбіТ, 
ФзиОгПкжР нікОкУСбжй ОвПкмСй. 

Дия оіиПР оьСвС КСгПзУФ гС нікОкУСбжХ ТОХФкзіб кОиПдОмь аОкзібУьзі ТОХФкзж, лиОмідкі 
ТОХФкзж, ТОХФкзж Ф оіккжХ лОлПТОХ, ікрі бжгж ТОХФкзіб, гСвСбСТж, язі біглСбігОюмь 
зТжмПТіяй, бжекОпПкжй КвСгСю FATCA мО/ОаС БОвОмСУмСТСккьСю ФвСгСю CRS. Дия оіиПР 
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БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мПТйік "нікОкУСбжР ТОХФкСз" еОУмСУСбФємьУя мО миФйОпжмьУя 
біглСбігкС гС лСиСдПкь ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS; 

14.1.259. нСкг аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя - зСрмж ФпОУкжзіб нСкгіб аОкзібУьзСвС 
ФлТОбиіккя мО ікрі Озмжбж, сС лПТПаФбОюмь Ф гСбіТпСйФ ФлТОбиіккі ФлСбкСбОдПкСвС аОкзФ 
біглСбігкС гС еОзСкФ; 

14.1.260. нТОХм - бжкОвСТСгО (зСйлПкУОоія), сС УлиОпФємьУя еО гСвСбСТОйж лПТПбПеПккя, 
кОРйФ ОаС лігкОРйФ УФгкО ОаС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ (їХ пОУмжк) гия: 

 лПТПбПеПккя бОкмОдіб мО лОУОджТіб йСТУьзжйж ОаС лСбімТякжйж УФгкОйж; 
 лПТПбПеПккя бОкмОдіб еОиіекжпкжй ОаС ОбмСйСаіиькжй мТОкУлСТмСй; 

14.1.261. оіиьСбП лТжекОпПккя еПйПиькСї гіиякзж - бжзСТжУмОккя еПйПиькСї гіиякзж еО 
лТжекОпПккяй, бжекОпПкжй кО лігУмОбі гСзФйПкмОоії іе еПйиПФУмТСю Ф бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ; 

14.1.262. пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО гия оіиПР виОбж 1 ТСегіиФ 
XIV оьСвС КСгПзУФ - лжмСйО бОвО гСХСгФ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжзО, 
СмТжйОкСвС біг ТПОиіеОоії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії биОУкСвС бжТСакжомбО мО 
лТСгФзміб її лПТПТСазж, Ф еОвОиькіР УФйі РСвС гСХСгФ, сС бТОХСбФємьУя ліг пОУ бжекОпПккя 
лТОбО мОзСвС мСбОТСбжТСакжзО кО ТПєУмТОоію яз лиОмкжзО лСгОмзФ; 

14.1.263. пиПкОйж Уій'ї ніежпкСї СУСаж лПТрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя гия оіиПР ТСегіиФ IV 
оьСвС КСгПзУФ ббОдОюмьУя її аОмьзж, її пСиСбіз ОаС гТФджкО, гімж мОзСї ніежпкСї СУСаж, Ф 
мСйФ пжУиі ФУжкСбиПкі. 

НиПкОйж Уій'ї ніежпкСї СУСаж гТФвСвС УмФлПкя УлСТігкПккя гия оіиПР ТСегіиФ IV оьСвС 
КСгПзУФ ббОдОюмьУя її Тігкі аТОмж мО УПУмТж, її аОаО мО гіг е аСзФ йОмПТі і е аСзФ аОмьзО, 
СкФзж; 

14.1.264. ХТСкСйПмТОд - лТСоПУ УлСУмПТПдПккя еО бПгПккяй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі 
лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР егіРУкюємьУя ліг пОУ лТСбПгПккя нОзмжпкжХ лПТПбіТСз мО 
еОУмСУСбФємьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж е йПмСю бУмОкСбиПккя ТПОиькжХ лСзОекжзіб 
сСгС гіяиькСУмі лиОмкжзО лСгОмзіб, язО егіРУкюємьУя кО біглСбігкСйФ йіУоі її 
лТСбОгдПккя; 

14.1.265. рмТОнкО УОкзоія (нікОкУСбО УОкзоія, рмТОн) - лиОмО Ф бжвиягі нізУСбОкСї УФйж 
мО/ОаС бігУСмзіб, сС УлТОбияємьУя е СУіа, сС бпжкжиж лСгОмзСбП лТОбСлСТФрПккя ОаС 
лСТФрПккя ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж, О мОзСд рмТОнкі УОкзоії еО лСТФрПккя Ф УнПТі еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі; 

14.1.266. зОУСбжР йПмСг гия оіиПР СлСгОмзФбОккя евігкС е ТСегіиСй V оьСвС КСгПзУФ - 
йПмСг лСгОмзСбСвС СаиізФ, еО язжй гОмО бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь бжекОпОємьУя 
яз гОмО еОТОХФбОккя (СмТжйОккя) зСрміб кО ТОХФкзж лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ / 
кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв, кО ПиПзмТСккжР вОйОкПоь Ф ПйімПкмО 
ПиПзмТСккжХ вТСрПР мО/ОаС кО ТОХФкзж б СТвОкОХ, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП 
СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, Ф зОУФ лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС гОмО СмТжйОккя ікржХ 
бжгіб зСйлПкУОоіР бОТмСУмі лСУмОбиПкжХ (ОаС мжХ, сС лігиявОюмь лСУмОбоі) кжй мСбОТіб 
(лСУиФв), О гОмО бігкПУПккя УФй лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ бжекОпОємьУя яз гОмО 
УлжУОккя зСрміб е ТОХФкзіб лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ 
лСУиФв, е ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб Ф ПйімПкмО ПиПзмТСккжХ вТСрПР мО/ОаС е ТОХФкзіб б СТвОкОХ, 
сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, гОмО бжгОпі е зОУж 
лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС гОмО кОгОккя ікржХ бжгіб зСйлПкУОоіР бОТмСУмі лСУмОбиПкжХ (ОаС 
мжХ, сС лігиявОюмь лСУмОбоі) РСйФ мСбОТіб (лСУиФв); 

14.1.267. лСежзО - вТСрСбі зСрмж, сС кОгОюмьУя ТПежгПкмОйж, язі є нікОкУСбжйж 
ФУмОкСбОйж, ОаС кПТПежгПкмОйж, зТій кПТПежгПкміб, язі йОюмь СнрСТкжР УмОмФУ, 
лСежпОиькжзФ кО бжекОпПкжР УмТСз іе еСаСб'яеОккяй їХ лСбПТкПккя мО УлиОмСю лТСоПкміб 
еО зСТжУмФбОккя УФйСю лСежзж; 

14.1.268. лОУжбкі гСХСгж - гСХСгж, СмТжйОкі Ф бжвиягі: 
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 лТСоПкміб кО лСмСпкжР ОаС гПлСежмкжР (бзиОгкжР) аОкзібУьзжР ТОХФкСз, кО бзиОг 
(гПлСежм) Ф зТПгжмкжХ УліизОХ, ікржХ лТСоПкміб (Ф мСйФ пжУиі гжУзСкмкжХ гСХСгіб); 

 лТСоПкмкСвС ОаС гжУзСкмкСвС гСХСгФ еО ійПккжй СсОгкжй (гПлСежмкжй) 
УПТмжнізОмСй; 

 лиОмж (бігУСмзіб), сС ТСелСгіияємьУя біглСбігкС гС лОРСбжХ пиПкУьзжХ бкПУзіб 
пиПкіб зТПгжмкСї Уліизж; 

 гСХСгФ, язжР бжлиОпФємьУя зСйлОкією, сС ФлТОбияє ОзмжбОйж ікУмжмФмФ УліиькСвС 
ікбПУмФбОккя, кО ТСейісПкі Озмжбж біглСбігкС гС еОзСкФ, бзиюпОюпж гСХіг, сС 
бжлиОпФємьУя (кОТОХСбФємьУя) ПйімПкмСй Ф ТПеФиьмОмі бжзФлФ (лСвОрПккя) оіккжХ 
лОлПТіб ікУмжмФмФ УліиькСвС ікбПУмФбОккя, язжР бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід УФйСю, 
СмТжйОкСю біг бжзФлФ, мО УФйСю зСрміб ОаС бОТміУмю йОРкО, УлиОпПкСю лиОмкжзСй 
лСгОмзФ лТСгОбою (Ф мСйФ пжУиі ПйімПкмФ) Ф еб'яезФ е лТжгаОккяй мОзжХ оіккжХ 
лОлПТіб, яз зСйлПкУОоія їХ бОТмСУмі; 

 гСХСгФ еО ілСмПпкжйж оіккжйж лОлПТОйж (ілСмПпкжйж СаиівОоіяйж мО УПТмжнізОмОйж) 
біглСбігкС гС еОзСкФ; 

 бігУСмзіб (гжУзСкмФ), СмТжйОкжХ биОУкжзСй СаиівОоії біг їХ ПйімПкмО біглСбігкС гС 
еОзСкФ; 

 гСХСгФ еО УПТмжнізОмСй нСкгФ СлПТОоіР е кПТФХСйіУмю мО гСХСгФ, СмТжйОкСвС 
лиОмкжзСй лСгОмзФ б ТПеФиьмОмі бжзФлФ (лСвОрПккя) ФлТОбжмПиПй УПТмжнізОміб 
нСкгФ СлПТОоіР е кПТФХСйіУмю б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лТСУлПзмСй ПйіУії 
УПТмжнізОміб; 

 ікбПУмжоіРкСвС лТжаФмзФ, бзиюпОюпж лТжаФмСз біг СлПТОоіР е гПТдОбкжйж оіккжйж 
лОлПТОйж мО е аСТвСбжйж еСаСб'яеОккяйж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж е 
ФТОХФбОккяй зФТУСбСї Тіекжоі; 

 ТСяимі; 
 гжбігПкгіб; 
 УмТОХСбжХ бжлиОм і бігрзСгФбОкь; 

14.1.269. Platts - йідкОТСгкО, виСаОиькО ФкінізСбОкО УжУмПйО ікнСТйОоіРкСвС 
йСкімСТжквФ еО гжкОйізСю ТжкзФ мО оікСФмбСТПккяй Ф вОиФеі гСаФбкСї мО лОижбкС-
ПкПТвПмжпкСї лТСйжУиСбСУмі; 

14.1.270. лСзОекжзж Platts - ікгПзУж, сС СніоіРкС бжекОпПкі УбімСбжй ікнСТйОоіРкжй 
ОвПкмУмбСй Platts мО є аОеСю гия бжзСТжУмОккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 

14.1.271. гСХіг УФа'єзміб, язі егіРУкююмь бжлФУз мО лТСбПгПккя иСмПТПР, біг СлПТОоіР е 
бжлФУзФ мО лТСбПгПккя иСмПТПР УзиОгОємьУя е гСХСгФ, сС еОижржбУя ліУия нСТйФбОккя 
лТжеСбСвС (бжвТОркСвС) нСкгФ мО УФйж аПекОгіРкСї еОаСТвСбОкСУмі, бжекОпПкСї ліглФкзмСй 
"П" ліглФкзмФ 14.1.11 оьСвС лФкзмФ. 

ДСХіг УФа'єзміб, язі егіРУкююмь бжлФУз мО лТСбПгПккя иСмПТПР, сС еОижржбУя ліУия 
нСТйФбОккя лТжеСбСвС (бжвТОркСвС) нСкгФ, - пОУмжкО зСрміб, сС УмОкСбжмь Тіекжою йід 
еОвОиькСю УФйСю гСХСгіб, СмТжйОкжХ біг лТжРкяммя УмОбСз Ф иСмПТПю, мО УФйСю 
УнСТйСбОкСвС лТжеСбСвС (бжвТОркСвС) нСкгФ иСмПТПї біглСбігкС гС ФйСб її лТСбПгПккя. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ ліг еОвОиькСю УФйСю гСХСгіб, СмТжйОкжХ біг лТжРкяммя 
УмОбСз Ф иСмПТПю, ТСеФйіємьУя УФйО вТСрСбжХ зСрміб, СмТжйОкжХ Ф вСмібзСбіР мО/ОаС 
аПевСмібзСбіР нСТйі б зОУФ мО/ОаС кО ТОХФкзж СлПТОмСТО иСмПТПР; 

14.1.272. збОУ "джбСвС" аТСгіккя - кОліР іе бйіУмСй УлжТмФ ПмжиСбСвС кП аіиьрП 1,2 
бігУСмзО Са'єйкжХ Сгжкжоь, СмТжйОкжР ліг пОУ аТСгіккя збОУкСвС УФУиО, сС бігкСУжмьУя гС 
мСбОТкжХ лСежоіР 2202 мО 2206 евігкС е ККМ ЗДД; 

14.1.273. бжзиюпПкС; 
14.1.274. бжзиюпПкС; 
14.1.275. бжзиюпПкС; 
14.1.276. бжзиюпПкС; 
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14.1.277. бкФмТіркіР мФТжей гия оіиПР ТСегіиФ XII оьСвС КСгПзУФ - лПТПйісПккя б йПдОХ 
мПТжмСТії КзТОїкж вТСйОгяк КзТОїкж мО/ОаС СУіа, язі лСУміРкС лТСджбОюмь кО мПТжмСТії 
КзТОїкж, б ліекОбОиькжХ, лТСнПУіРкС-гіиСбжХ пж ікржХ оіияХ. 

В'їекжР мФТжей гия оіиПР ТСегіиФ XII оьСвС КСгПзУФ - лТжаФммя кО мПТжмСТію КзТОїкж 
мО/ОаС лПТПйісПккя б йПдОХ мПТжмСТії КзТОїкж СУіа, язі лСУміРкС кП лТСджбОюмь кО 
мПТжмСТії КзТОїкж, б ліекОбОиькжХ, лТСнПУіРкС-гіиСбжХ пж ікржХ оіияХ; 

14.1.2771. аюгдПмкжР вТОкм - оіиьСбО гСлСйСвО Ф бжвиягі зСрміб ОаС йОРкО, сС 
кОгОюмьУя кО аПеСлиОмкіР і аПелСбСТСмкіР СУкСбі еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС мО/ОаС 
йіУоПбжХ аюгдПміб, йідкОТСгкСї мПХкіпкСї гСлСйСвж гия ТПОиіеОоії лТСПзмФ ОаС лТСвТОйж Ф 
УнПТОХ зФиьмФТж, мФТжейФ мО Ф УПзмСТі зТПОмжбкжХ ікгФУмТіР, УлСТмФ мО ікржХ вФйОкімОТкжХ 
УнПТОХ Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. ЙПТПиіз кОгОбОпіб аюгдПмкжХ вТОкміб бжекОпОє 
КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

14.1.278. УжУмПйО СаиізФ гОкжХ ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР (гОиі - ЛИД ККИ) - 
ікнСТйОоіРкО УжУмПйО, лТжекОпПкО гия еаСТФ, еаПТівОккя, бжзСТжУмОккя гОкжХ ТПєУмТОмСТіб 
ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО лТСвТОйкжХ ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР (Ф мСйФ пжУиі 
ПиПзмТСккжХ зСліР ТСеТОХФкзСбжХ гСзФйПкміб мО ніУзОиькжХ ебімкжХ пПзіб, УмбСТПкжХ 
ТПєУмТОмСТОйж ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО лТСвТОйкжйж ТПєУмТОмСТОйж ТСеТОХФкзСбжХ 
СлПТОоіР), лПТПбіТзж УлТОбдкСУмі мО гСУмСбіТкСУмі ТСеТОХФкзСбжХ гСзФйПкміб. 

КСТжУмФбОпОй-лСзФлояй (УлСджбОпОй) пПТПе ДиПзмТСккжР зОаікПм, сС нФкзоіСкФє 
біглСбігкС гС УмОммі 421 оьСвС КСгПзУФ, еОаПелПпФємьУя йСдижбіУмь: 

зСкмТСию УлТОбдкСУмі мО гСУмСбіТкСУмі ТСеТОХФкзСбжХ гСзФйПкміб, сС еаПТівОюмьУя б 
ЛИД ККИ. 

ЙСТягСз нФкзоіСкФбОккя ЛИД ККИ бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

14.1.279. ікбПУмжоіРкП еСиСмС гия оіиПР ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ - еСиСмС Ф бжвиягі: 
О) еижбзіб ОаС лиОУмжк йОУСю, лТжРкямСю кО ТжкзОХ еижбзСбСвС еСиСмО 995-ї ОаС бжсСї 

лТСаж, кПеОиПдкС біг мСвС, пж бСкС лТПгУмОбиПкП б оіккжХ лОлПТОХ; 
а) еСиСмжХ йСкПм 900-ї ОаС бжсСї лТСаж, бжзОТаФбОкжХ ліУия 1800 ТСзФ, язі є ОаС аФиж 

еОзСккжй лиОмідкжй еОУСаСй Ф зТОїкі лСХСгдПккя мО лТСгОюмьУя еО оікСю, язО кП 
лПТПбжсФє ТжкзСбФ бОТміУмь еСиСмО, сС йіУмжмьУя б йСкПмОХ, аіиьрП кід кО 80 бігУСмзіб. 

КжкзСбСю бОТміУмю еСиСмО є бОТміУмь еСиСмО еО СаиізСбСю оікСю аОкзібУьзжХ йПмОиіб, 
сС СлТжиюгкюємьУя ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж кО УмСТікоі СніоіРкСвС ІкмПТкПм-
лТПгУмОбкжомбО ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж; 

14.1.280. Озмжбж ніежпкСї СУСаж гия оіиПР лігТСегіиФ 94 "ИУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя 
СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя Озмжбіб ніежпкжХ СУіа" ТСегіиФ 
XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" оьСвС КСгПзУФ - вТСрСбі Озмжбж ніежпкСї СУСаж, йОРкС, йОРкСбі 
лТОбО; 

14.1.281. вТСрСбі Озмжбж ніежпкСї СУСаж гия оіиПР лігТСегіиФ 94 "ИУСаижбСУмі 
еОУмСУФбОккя СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя Озмжбіб ніежпкжХ 
СУіа" ТСегіиФ XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" оьСвС КСгПзУФ - зСрмж б кОоіСкОиькіР мО ікСеПйкіР 
бОиюмОХ, ТСейісПкі кО ТОХФкзОХ б ФзТОїкУьзжХ мО ікСеПйкжХ аОкзОХ, вТСрСбі бкПУзж гС 
зТПгжмкжХ УліиСз мО ікржХ кПаОкзібУьзжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, лТОбО вТСрСбСї бжйСвж (Ф 
мСйФ пжУиі зСрмж, лСежпПкі мТПмій СУСаОй еО гСвСбСТСй лСежзж), СнСТйиПкі Ф лжУьйСбіР 
нСТйі е юТжгжпкСю СУСаСю ОаС кСмОТіОиькС лСУбігпПкі Ф ТОеі бжкжзкПккя лТОбО бжйСвж 
гПзиОТОкмО гС ніежпкСї СУСаж, О мОзСд Озмжбж Ф аОкзібУьзжХ йПмОиОХ, лОй'ямкі аОкзкСмж мО 
йСкПмж, ПиПзмТСккі вТСрі. 

14.1.282. ТПежгПкм Дія Лімі - Ф екОпПккі, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі"; 

14.1.2821. ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ, сС УлиОпФє лСгОмСз кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб кО СУСаижбжХ ФйСбОХ (гОиі - ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ 
ФйСбОХ), - ТПежгПкм Дія Лімі, язжР Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 141.10 УмОммі 141 оьСвС 
КСгПзУФ, СаТОб ОаС лПТПРрСб кО біглСбігкжР ТПджй СлСгОмзФбОккя. КПежгПкмж Дія Лімі, язі 
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кП СаТОиж (кП лПТПРриж) кО біглСбігкжР ТПджй СлСгОмзФбОккя, УлиОпФюмь лСгОмСз кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ мО ббОдОюмьУя ТПежгПкмОйж Дія Лімі, сС кП є 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ; 

14.1.283. УлПоіОиіУмж ТПежгПкмО Дія Лімі - вів-УлПоіОиіУмж, сС бжзСкФюмь ТСаСмФ (кОгОюмь 
лСУиФвж) кО еОйСбиПккя мО кО зСТжУмь (б ікмПТПУОХ) ТПежгПкмО Дія Лімі кО лігУмОбі вів-
зСкмТОзмФ, ФзиОгПкСвС б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя 
ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі", мО/ОаС СУСаж, язі лПТПаФбОюмь іе ТПежгПкмСй Дія 
Лімі Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ; 

14.1.284. ТПєУмТ Дія Лімі - Ф екОпПккі, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя 
ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі". 

14.2. Дия оіиПР оьСвС КСгПзУФ гС оіккжХ лОлПТіб лТжТібкююмьУя аСТвСбі еСаСб'яеОккя 
ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. 

14.3. Дия оіиПР оьСвС КСгПзУФ бкПУПккя (лПТПТОХФбОккя, кОгХСгдПккя, УлиОмО, 
еОТОХФбОккя) зСрміб лиОмкжзСй лСгОмзФ кО єгжкжР ТОХФкСз Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
УмОммПю 351 оьСвС КСгПзУФ, ббОдОємьУя бкПУПккяй (лПТПТОХФбОккяй, кОгХСгдПккяй, 
УлиОмСю, еОТОХФбОккяй) зСрміб мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ гС аюгдПмФ. 

14.4. Дия оіиПР оьСвС КСгПзУФ, язсС кжй лТяйС кП лПТПгаОпПкС ікрП, йідкОТСгкі 
гСвСбСТж, сС йіУмямь лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ оіиПР, бзиюпОюмь 
КСкбПкоію лТС беОєйкФ ОгйікіУмТОмжбкФ гСлСйСвФ Ф лСгОмзСбжХ УлТОбОХ, йідкОТСгкжР 
гСвСбіТ КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя мО ікрі йідкОТСгкі гСвСбСТж лТС 
Сайік ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ оіиПР, евСгФ кО СаСб’яезСбіУмь язжХ кОгОкС ВПТХСбкСю 
КОгСю КзТОїкж, О мОзСд ФзиОгПкі кО їХ лігУмОбі йідбігСйпі гСвСбСТж. 

ЛмОммя 15. ЙиОмкжзж лСгОмзіб 
15.1. ЙиОмкжзОйж лСгОмзіб бжекОюмьУя ніежпкі СУСаж (ТПежгПкмж і кПТПежгПкмж КзТОїкж), 

юТжгжпкі СУСаж (ТПежгПкмж і кПТПежгПкмж КзТОїкж) мО їХ бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, язі йОюмь, 
СгПТдФюмь (лПТПгОюмь) Са'єзмж СлСгОмзФбОккя ОаС лТСбОгямь гіяиькіУмь (СлПТОоії), сС є 
Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя евігкС е ожй КСгПзУСй ОаС лСгОмзСбжйж еОзСкОйж, і кО язжХ 
лСзиОгПкС СаСб'яеСз іе УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб евігкС е ожй КСгПзУСй. 

15.2. КСдкжР е лиОмкжзіб лСгОмзіб йСдП аФмж лиОмкжзСй лСгОмзФ еО Сгкжй ОаС зіиьзСйО 
лСгОмзОйж мО еаСТОйж. 

ЛмОммя 16. ИаСб'яезж лиОмкжзО лСгОмзіб 
16.1. ЙиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР: 
16.1.1. УмОмж кО Саиіз Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 

еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж; 
16.1.2. бПУмж б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ Саиіз гСХСгіб і бжмТОм, УзиОгОмж ебімкіУмь, сС 

УмСУФємьУя СапжУиПккя і УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб; 
16.1.3. лСгОбОмж гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ лСгОмзСбжй мО 

йжмкжй еОзСкСгОбУмбСй, гПзиОТОоії, ебімкіУмь мО ікрі гСзФйПкмж, лСб'яеОкі е СапжУиПккяй і 
УлиОмСю лСгОмзіб мО еаСТіб; 

16.1.4. УлиОпФбОмж лСгОмзж мО еаСТж б УмТСзж мО Ф ТСейіТОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй 
мО еОзСкОйж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж; 

16.1.5. лСгОбОмж кО кОиПдкжй пжкСй СнСТйиПкФ лжУьйСбФ бжйСвФ зСкмТСиююпжХ 
СТвОкіб (Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй) гСзФйПкмж е СаиізФ гСХСгіб, бжмТОм мО 
ікржХ лСзОекжзіб, лСб'яеОкжХ іе бжекОпПккяй Са'єзміб СлСгОмзФбОккя (лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь), лПТбжккі гСзФйПкмж, ТПвіУмТж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, нікОкУСбФ ебімкіУмь, ікрі 
гСзФйПкмж, лСб'яеОкі е СапжУиПккяй мО УлиОмСю лСгОмзіб мО еаСТіб. К лжУьйСбіР бжйСеі 
СаСб'яезСбС еОекОпОюмьУя зСкзТПмкжР лПТПиіз гСзФйПкміб, язі лСбжкПк кОгОмж лиОмкжз 
лСгОмзіб, мО лігУмОбж гия їХ кОгОккя; 

16.1.6. лСгОбОмж зСкмТСиююпжй СТвОкОй ікнСТйОоію, бігСйСУмі лТС УФйж зСрміб, кП 
УлиОпПкжХ гС аюгдПмФ б еб'яезФ е СмТжйОккяй лСгОмзСбжХ ліиьв (УФйж СмТжйОкжХ ліиьв) мО 
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кОлТяйж їХ бжзСТжУмОккя (сСгС ФйСбкжХ лСгОмзСбжХ ліиьв - ліиьв, сС кОгОюмьУя еО ФйСбж 
бжзСТжУмОккя зСрміб, бжбіиькПкжХ Ф УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя бкОУиігСз кОгОккя ліиьвж, Ф 
бжекОпПкСйФ гПТдОбСю лСТягзФ); 

16.1.7. лСгОбОмж зСкмТСиююпжй СТвОкОй ікнСТйОоію б лСТягзФ, Ф УмТСзж мО б СаУявОХ, 
бУмОкСбиПкжХ лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй; 

16.1.8. бжзСкФбОмж еОзСккі бжйСвж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб сСгС ФУФкПккя бжябиПкжХ 
лСТФрПкь еОзСкіб е лжмОкь СлСгОмзФбОккя мО йжмкСї УлТОбж і ліглжУФбОмж Озмж (гСбігзж) 
лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж; 

16.1.9. кП лПТПрзСгдОмж еОзСккіР гіяиькСУмі лСУОгСбСї СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ліг 
пОУ бжзСкОккя кПю УиФдаСбжХ СаСб'яезіб мО бжзСкФбОмж еОзСккі бжйСвж мОзСї лСУОгСбСї 
СУСаж; 

16.1.10. лСбігСйиямж зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО йіУоПй СаиізФ мОзСвС лиОмкжзО лТС РСвС 
иізбігОоію ОаС ТПСТвОкіеОоію лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е гкя лТжРкяммя біглСбігкСвС 
ТірПккя (зТій бжлОгзіб, зСиж СаСб'яеСз егіРУкюбОмж мОзП лСбігСйиПккя лСзиОгПкС 
еОзСкСй кО СТвОк гПТдОбкСї ТПєУмТОоії); 

16.1.11. лСбігСйиямж зСкмТСиююпі СТвОкж лТС ейікФ йіУоПекОХСгдПккя юТжгжпкСї СУСаж 
мО ейікФ йіУоя лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя; 

16.1.12. еОаПелПпФбОмж еаПТПдПккя гСзФйПкміб, лСб'яеОкжХ е бжзСкОккяй лСгОмзСбСвС 
СаСб'яезФ, лТСмявСй УмТСзіб, ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй; 

16.1.13. гСлФУзОмж лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ліг пОУ лТСбПгПккя кжйж 
лПТПбіТСз гС СаУмПдПккя лТжйісПкь, мПТжмСТіР (зТій джмиО вТСйОгяк), сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя гия СгПТдОккя гСХСгіб пж лСб'яеОкі е ФмТжйОккяй Са'єзміб 
СлСгОмзФбОккя, О мОзСд гия лТСбПгПккя лПТПбіТСз е лжмОкь СапжУиПккя і УлиОмж лСгОмзіб 
мО еаСТіб Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй; 

16.1.14. бжзСТжУмСбФбОмж ПиПзмТСккжР зОаікПм гия ижУмФбОккя е зСкмТСиююпжйж 
СТвОкОйж б ПиПзмТСккіР нСТйі Ф ТОеі лСгОккя ебімкСУмі б ПиПзмТСккіР нСТйі, О мОзСд ліУия 
лТСХСгдПккя ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії Ск-иОРк б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі, зТій лиОмкжзіб 
лСгОмзіб, язі бігйСбжижУя біг бжзСТжУмОккя ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй, мО лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі кП бжекОпжиж УлСУіа беОєйСгії іе 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй; 

16.1.15. еОаПелПпФбОмж кОгОккя лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж лиОмкжзО лСгОмзФ 
лжУьйСбжХ лСяУкПкь кО лжУьйСбжР еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ е лжмОкь, сС УмСУФюмьУя 
лТПгйПмО лПТПбіТзж, мО їХ гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя; 

16.1.16. бжекОпОмж, ейікюбОмж ФлСбкСбОдПкжХ СУіа лиОмкжзО лСгОмзіб, язі йОюмь лТОбС 
зСТжУмФбОмжУя ПиПзмТСккжй зОаікПмСй, еСзТПйО сСгС ліглжУОккя, лСгОккя, СмТжйОккя 
кжйж гСзФйПкміб мО ікнСТйОоії пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм, мО бжекОпОмж їХкі лСбкСбОдПккя. 

ЛмОммя 17. ЙТОбО лиОмкжзО лСгОмзіб 
17.1. ЙиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС: 
17.1.1. аПеСлиОмкС СмТжйФбОмж Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ, Ф мСйФ пжУиі і пПТПе йПТПдФ 

ІкмПТкПм, ікнСТйОоію лТС лСгОмзж мО еаСТж і кСТйОмжбкС-лТОбСбі Озмж, сС їХ ТПвФиююмь, 
лСТягСз СаиізФ мО УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб, лТОбО мО СаСб'яезж лиОмкжзіб лСгОмзіб, 
лСбкСбОдПккя зСкмТСиююпжХ СТвОкіб мО їХ лСУОгСбжХ СУіа сСгС егіРУкПккя лСгОмзСбСвС 
зСкмТСию; 

17.1.2. лТПгУмОбиямж УбСї ікмПТПУж б зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ УОйСУміРкС, пПТПе 
лСгОмзСбСвС ОвПкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСвС лТПгУмОбкжзО; 

17.1.3. СажТОмж УОйСУміРкС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй, йПмСг бПгПккя 
СаиізФ гСХСгіб і бжмТОм; 

17.1.4. зСТжУмФбОмжУя лСгОмзСбжйж ліиьвОйж еО кОябкСУмі лігУмОб Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй; 

17.1.5. СгПТдФбОмж бігУмТСпПккя, ТСеУмТСпПккя УлиОмж лСгОмзіб ОаС лСгОмзСбжР зТПгжм 
б лСТягзФ і кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй; 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 72 gazeta.vobu.ua 
 

17.1.6. аФмж лТжУФмкій ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз мО кОгОбОмж лСяУкПккя е лжмОкь, сС 
бжкжзОюмь ліг пОУ мОзжХ лПТПбіТСз, мО еО биОУкСю ікіоіОмжбСю лСяУкПккя е лжмОкь, сС кП 
еОлжмФбОижУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй, СекОРСйиюбОмжУя мО СмТжйФбОмж Озмж (гСбігзж) 
лПТПбіТСз, лТСбПгПкжХ зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж, лПТПг ліглжУОккяй Озміб (гСбігСз) лТС 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж, Ф ТОеі кОябкСУмі еОФбОдПкь сСгС ейіУмФ (мПзУмФ) УзиОгПкжХ Озміб 
(гСбігСз) ліглжУФбОмж їХ іе еОУмПТПдПккяй мО лСгОбОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ лжУьйСбі 
еОлПТПпПккя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй; 

17.1.7. СУзОТдФбОмж б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй, ТірПккя, гії 
(аПегіяиькіУмь) зСкмТСиююпжХ СТвОкіб (лСУОгСбжХ СУіа), Ф мСйФ пжУиі кОгОкФ РСйФ Ф 
лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі ікгжбігФОиькФ лСгОмзСбФ зСкУФиьмОоію, язО РСйФ кОгОкО, 
О мОзСд ФеОвОиькююпФ лСгОмзСбФ зСкУФиьмОоію; 

17.1.8. бжйОвОмж біг зСкмТСиююпжХ СТвОкіб лТСбПгПккя лПТПбіТзж бігСйСУмПР мО нОзміб, 
сС йСдФмь Убігпжмж кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзіб; 

17.1.9. кО кПТСевСиСрПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй (лСУОгСбжйж СУСаОйж) бігСйСУмПР 
лТС мОзСвС лиОмкжзО аПе РСвС лжУьйСбСї евСгж мО бігСйСУмПР, сС УмОкСбиямь зСкнігПкоіРкФ 
ікнСТйОоію, гПТдОбкФ, зСйПТоіРкФ пж аОкзібУьзФ мОєйкжою мО УмОиж бігСйі ліг пОУ 
бжзСкОккя лСУОгСбжйж СУСаОйж УиФдаСбжХ СаСб'яезіб, зТій бжлОгзіб, зСиж оП лТяйС 
лПТПгаОпПкС еОзСкОйж; 

17.1.10. кО еОиіз пж лСбПТкПккя кОгйіТФ УлиОпПкжХ, О мОзСд кОгйіТФ УмявкФмжХ УФй 
лСгОмзіб мО еаСТіб, лПкі, рмТОніб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй; 

17.1.11. кО лСбкП бігрзСгФбОккя рзСгж, еОлСгіякСї кПеОзСккжйж гіяйж (аПегіяиькіУмю) 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб (їХ лСУОгСбжХ СУіа), Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ; 

17.1.12. бжзиюпПкС; 
17.1.13. УОйСУміРкС СажТОмж УлСУіа беОєйСгії е зСкмТСиююпжй СТвОкСй б ПиПзмТСккіР 

нСТйі пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй; 
17.1.14. ТПОиіеСбФбОмж пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм лТОбО мО СаСб'яезж, лПТПгаОпПкі ожй 

КСгПзУСй мО язі йСдФмь аФмж ТПОиіеСбОкі б ПиПзмТСккіР нСТйі еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС 
еб'яезФ; 

17.1.15. лСгОбОмж гПзиОТОоію мО ікрі гСзФйПкмж б лОлПТСбіР нСТйі Ф ТОеі бжкжзкПккя 
мПХкіпкжХ мО/ОаС йПмСгСиСвіпкжХ лСйжиСз пж мПХкіпкСвС еаСю б ТСаСмі ПиПзмТСккСвС 
зОаікПмФ (кОябкіУмь лСйжизж/еаСю йОє аФмж лігмбПТгдПкО мПХкіпкжй ОгйікіУмТОмСТСй 
мО/ОаС йПмСгСиСвСй ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ, ОаС евігкС е лСбігСйиПккяй кО СніоіРкСйФ бПа-
УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
ОаС ТірПккяй УФгФ), язсС лСгОккя мОзжХ гСзФйПкміб б ПиПзмТСккіР нСТйі кП є СаСб'яезСбжй 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ; 

17.1.16. кОгОбОмж еО биОУкСю ікіоіОмжбСю лжУьйСбі лСяУкПккя мО/ОаС гСзФйПкмж сСгС 
СаУмОбжк, язі лігмбПТгдФюмь бігУФмкіУмь РСвС бжкж Ф бпжкПкСйФ лСгОмзСбСйФ 
лТОбСлСТФрПккі, б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй; 

17.1.17. бігзТжмС еОУмСУСбФбОмж мПХкіпкі лТжиОгж і мПХкіпкі еОУСаж, сС йОюмь нФкзоії 
нСмС- і зікСеРСйзж, бігПСеОлжУФ, еОУСаж нСмС- і зікСеРСйзж, бігПСеОлжУФ; бігзТжмС 
егіРУкюбОмж ебФзСеОлжУ, нСмС-, бігПСнізУОоію (бігПСеРСйзФ), кОзСлжпФбОмж мО 
бжзСТжУмСбФбОмж мОзФ йФиьмжйПгіРкФ ікнСТйОоію (нСмС, бігПС-, ебФзСеОлжУ) ліг пОУ 
лТСбПгПккя лПТПбіТСз. 

17.2. ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє мОзСд ікрі лТОбО, лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 18. ЙСгОмзСбі ОвПкмж 
18.1. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй бжекОємьУя СУСаО, кО язФ ожй КСгПзУСй лСзиОгОємьУя 

СаСб'яеСз е СапжУиПккя, ФмТжйОккя е гСХСгіб, сС кОТОХСбФюмьУя (бжлиОпФюмьУя, 
кОгОюмьУя) лиОмкжзФ, мО лПТПТОХФбОккя лСгОмзіб гС біглСбігкСвС аюгдПмФ біг ійПкі мО еО 
ТОХФкСз зСрміб лиОмкжзО лСгОмзіб. 

18.2. ЙСгОмзСбі ОвПкмж лТжТібкююмьУя гС лиОмкжзіб лСгОмзФ і йОюмь лТОбО мО бжзСкФюмь 
СаСб'яезж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй гия лиОмкжзіб лСгОмзіб. 
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ЛмОммя 19. ЙТПгУмОбкжзж лиОмкжзО лСгОмзіб 
19.1. ЙиОмкжз лСгОмзіб бПгП УлТОбж, лСб'яеОкі еі УлиОмСю лСгОмзіб, СУСажУмС ОаС пПТПе 

УбСвС лТПгУмОбкжзО. ИУСажУмО ФпОУмь лиОмкжзО лСгОмзіб б лСгОмзСбжХ бігкСУжкОХ кП 
лСеаОбияє РСвС лТОбО йОмж УбСвС лТПгУмОбкжзО, яз і ФпОУмь лСгОмзСбСвС лТПгУмОбкжзО кП 
лСеаОбияє лиОмкжзО лСгОмзіб лТОбО кО СУСажУмФ ФпОУмь Ф мОзжХ бігкСУжкОХ. 

19.2. ЙТПгУмОбкжзОйж лиОмкжзО лСгОмзіб бжекОюмьУя СУСаж, язі йСдФмь егіРУкюбОмж 
лТПгУмОбкжомбС РСвС еОзСккжХ ікмПТПУіб мО бПгПккя УлТОб, лСб'яеОкжХ іе УлиОмСю лСгОмзіб, 
кО лігУмОбі еОзСкФ ОаС гСбіТПкСУмі. ДСбіТПкіУмь, бжгОкО лиОмкжзСй лСгОмзіб - ніежпкСю 
СУСаСю кО лТПгУмОбкжомбС РСвС ікмПТПУіб мО бПгПккя УлТОб, лСб'яеОкжХ іе УлиОмСю 
лСгОмзіб, йОє аФмж еОУбігпПкО біглСбігкС гС пжккСвС еОзСкСгОбУмбО. 

19.3. ЙТПгУмОбкжз лиОмкжзО лСгОмзіб зСТжУмФємьУя лТОбОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй 
КСгПзУСй гия лиОмкжзіб лСгОмзіб. 

ЛмОммя 191. ЛФкзоії зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
191.1. КСкмТСиююпі СТвОкж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 41.1.1 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС 

КСгПзУФ, бжзСкФюмь мОзі нФкзоії, зТій СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ гия гПТдОбкжХ 
лСгОмзСбжХ ікУлПзоіР УмОммПю 193 оьСвС КСгПзУФ: 

191.1.1. егіРУкююмь ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, Ф мСйФ пжУиі лТСбСгямь 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лПТПбіТзж мО ебіТзж лиОмкжзіб лСгОмзіб; 

191.1.2. зСкмТСиююмь УбСєпОУкіУмь лСгОккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб мО лиОмкжзОйж 
єгжкСвС бкПУзФ лПТПгаОпПкСї еОзСкСй ебімкСУмі (гПзиОТОоіР, ТСеТОХФкзіб мО ікржХ 
гСзФйПкміб, лСб'яеОкжХ е СапжУиПккяй і УлиОмСю лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб), УбСєпОУкіУмь, 
гСУмСбіТкіУмь, лСбкСмФ кОТОХФбОккя мО УлиОмж лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб; 

191.1.3. кОгОюмь ОгйікіУмТОмжбкі лСУиФвж лиОмкжзОй лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб; 
191.1.4. егіРУкююмь зСкмТСиь еО бУмОкСбиПкжйж еОзСкСй УмТСзОйж лТСбПгПккя 

ТСеТОХФкзіб б ікСеПйкіР бОиюмі, еО гСгПТдОккяй лСТягзФ лТжРйОккя вСмібзж гия 
бжзСкОккя лиОмідкжХ СлПТОоіР (зТій лТжРйОккя вСмібзж аОкзОйж), еО гСмТжйОккяй 
УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй СаСб'яезСбжХ бжйСв сСгС 
еОаПелПпПккя йСдижбСУмі ТСеТОХФкзіб еО мСбОТж (лСУиФвж) е бжзСТжУмОккяй ПиПзмТСккжХ 
лиОмідкжХ еОУСаіб, лСТягзФ лТСбПгПккя вСмібзСбжХ ТСеТОХФкзіб еО мСбОТж (лСУиФвж), 
лТСбПгПккя ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, О мОзСд еО кОябкіУмю иіоПкеіР кО лТСбОгдПккя бжгіб 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, сС лігиявОюмь иіоПкеФбОккю біглСбігкС гС еОзСкФ, кОябкіУмю 
мСТвСбжХ лОмПкміб; 

191.1.5. егіРУкююмь зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй бжзСкОбпжйж СТвОкОйж УіиьУьзжХ, 
УПижскжХ ТОг лСТягзФ лТжРкяммя мО СаиізФ лСгОмзіб і еаСТіб біг лиОмкжзіб лСгОмзіб, 
УбСєпОУкіУмю і лСбкСмСю лПТПТОХФбОккя еОекОпПкжХ УФй гС аюгдПмФ; 

191.1.6. егіРУкююмь зСкмТСиь еО лТОбСйіТкіУмю аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь; 

191.1.7. ТПєУмТФюмь мО бПгФмь Саиіз лиОмкжзіб лСгОмзіб, лиОмкжзіб єгжкСвС бкПУзФ, 
Са'єзміб СлСгОмзФбОккя мО Са'єзміб, лСб'яеОкжХ е СлСгОмзФбОккяй, лТСбСгямь 
гжнПТПкоіОоію лиОмкжзіб лСгОмзіб; 

191.1.8. еОаПелПпФюмь гСУмСбіТкіУмь мО лСбкСмФ СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб мО лиОмкжзіб 
єгжкСвС бкПУзФ, Са'єзміб СлСгОмзФбОккя мО Са'єзміб, лСб'яеОкжХ е СлСгОмзФбОккяй; 

191.1.9. нСТйФюмь мО бПгФмь ДПТдОбкжР ТПєУмТ ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб, 
ЄгжкжР аОкз гОкжХ лТС лиОмкжзіб лСгОмзіб - юТжгжпкжХ СУіа, ТПєУмТж, бПгПккя язжХ 
лСзиОгПкС еОзСкСгОбУмбСй кО зСкмТСиююпі СТвОкж; 

191.1.91. нСТйФюмь мО бПгФмь КПєУмТ СмТжйФбОпіб аюгдПмкСї гСмОоії гия ТСебжмзФ 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ мСбОТСбжТСакжзіб мО УмжйФиюбОккя бжТСакжомбО 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ 
УіиьУьзСвС вСУлСгОТУмбО КзТОїкж"; 

191.1.10. еОаПелПпФюмь бПгПккя СаиізФ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО єгжкСвС бкПУзФ; 
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191.1.101. нСТйФюмь КПєУмТ кОаФбОпіб СгкСТОеСбСї зСйлПкУОоії УФа'єзмОй 
вСУлСгОТюбОккя бжмТОм, лСкПУПкжХ еО УлиОмФ єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП 
гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя еО кОРйОкжХ СУіа (гОиі - КПєУмТ кОаФбОпіб СгкСТОеСбСї 
зСйлПкУОоії УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя), ТСеТОХСбФюмь ТСейіТж УФй СгкСТОеСбжХ 
зСйлПкУОоіР УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя, кОгУжиОюмь КПєУмТ кОаФбОпіб СгкСТОеСбСї 
зСйлПкУОоії УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, гия кОгОккя мОзСї зСйлПкУОоії, бжзСкФюмь ікрі нФкзоії, лСб'яеОкі е 
кОгОккяй СгкСТОеСбСї зСйлПкУОоії УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя, біглСбігкС гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС УСоіОиькФ лігмТжйзФ еОУмТОХСбОкжХ СУіа мО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя кО 
лПТіСг егіРУкПккя СайПдФбОиькжХ лТСмжПлігПйіпкжХ еОХСгіб, еОлТСбОгдПкжХ е йПмСю 
еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, 
УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2"; 

191.1.11. еОаПелПпФюмь лПТПвияг ТірПкь зСкмТСиююпжХ СТвОкіб кждпСвС Тібкя Ф 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ; 

191.1.12. бжзиюпПкС; 
191.1.13. егіРУкююмь иіоПкеФбОккя гіяиькСУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя е бжТСакжомбО 

УлжТмФ, ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб і Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б 
ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, СлмСбСї мСТвібиі УлжТмСй, СлмСбСї мО ТСегТіакСї мСТвібиі 
ОизСвСиькжйж кОлСяйж, мюмюкСбжйж бжТСаОйж і ТігжкОйж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б 
ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, мО зСкмТСиь еО мОзжй бжТСакжомбСй; 

191.1.14. егіРУкююмь зСкмТСиь Ф УнПТі бжТСакжомбО, СаівФ мО ТПОиіеОоії лігОзожекжХ 
мСбОТіб, зСкмТСиь еО їХ оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй, еОаПелПпФюмь йідвОиФеПбФ зССТгжкОоію Ф 
оіР УнПТі; 

191.1.15. еОаПелПпФюмь зСкмТСиь еО лТжРкяммяй гПзиОТОоіР лТС йОзУжйОиькі ТСегТіакі 
оікж кО лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію), бУмОкСбиПкі бжТСакжзСй ОаС ійлСТмПТСй, мО 
ФеОвОиькПккяй бігСйСУмПР, еОекОпПкжХ Ф мОзжХ гПзиОТОоіяХ, гия СТвОкіеОоії ТСаСмж мО 
зСкмТСию еО лСбкСмСю СапжУиПккя і УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ; 

191.1.16. егіРУкююмь еОХСгж сСгС еОлСаівОккя мО бжябиПккя лСТФрПкь еОзСкСгОбУмбО Ф 
УнПТі бжТСакжомбО мО СаівФ УлжТмФ, ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб, Тігжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, мО лОиькСвС; 

191.1.17. лТСбСгямь ТСаСмФ сСгС аСТСмьаж е кПеОзСккжй бжТСакжомбСй, лПТПйісПккяй, 
СаівСй УлжТмФ, ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б 
ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, мО лОиькСвС; 

191.1.18. СТвОкіеСбФюмь ТСаСмФ, лСб'яеОкФ іе еОйСбиПккяй йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ, їХ 
еаПТівОккяй, лТСгОдПй, бігаСТСй еТОезіб, е йПмСю лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж сСгС їХ 
ОбмПкмжпкСУмі мО егіРУкююмь зСкмТСиь еО кОябкіУмю мОзжХ йОТСз кО лиярзОХ (ФлОзСбзОХ) е 
ОизСвСиькжйж кОлСяйж, лОпзОХ (ФлОзСбзОХ) мюмюкСбжХ бжТСаіб, єйкСУмяХ (ФлОзСбзОХ) е 
ТігжкОйж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, ліг пОУ їХ мТОкУлСТмФбОккя, 
еаПТівОккя і ТПОиіеОоії; 

191.1.19. еОаПелПпФюмь зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі 
лТСбОгямь ТСегТіакФ мСТвібию мюмюкСбжйж бжТСаОйж, бжйСв еОзСкСгОбУмбО сСгС 
йОзУжйОиькжХ ТСегТіакжХ оік кО мюмюкСбі бжТСаж, бУмОкСбиПкжХ бжТСакжзОйж ОаС 
ійлСТмПТОйж мОзжХ бжТСаіб; 

191.1.20. еОаПелПпФюмь зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі 
лТСбОгямь СлмСбФ ОаС ТСегТіакФ мСТвібию ОизСвСиькжйж кОлСяйж, бжйСв еОзСкСгОбУмбО 
сСгС йікійОиькжХ СлмСбС-біглФУзкжХ ОаС ТСегТіакжХ оік кО мОзі кОлСї; 

191.1.21. СТвОкіеСбФюмь ТСаСмФ мО егіРУкююмь зСкмТСиь еО еОУмСУФбОккяй ОТПрмФ йОРкО 
лиОмкжзО лСгОмзіб, сС йОє лСгОмзСбжР аСТв, мО/ОаС еФлжкПккя бжгОмзСбжХ СлПТОоіР кО 
РСвС ТОХФкзОХ / ПиПзмТСккжХ вОйОкояХ Ф аОкзФ, ікріР нікОкУСбіР ФУмОкСбі, кПаОкзібУьзСйФ 
кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв / ПйімПкмі ПиПзмТСккжХ вТСрПР; 

191.1.22. егіРУкююмь лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ, УмявкПккя УбСєпОУкС кПкОТОХСбОкжХ 
мО/ОаС кПУлиОпПкжХ УФй єгжкСвС бкПУзФ мО ікржХ лиОмПдіб; 
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191.1.23. СТвОкіеСбФюмь ТСаСмФ е бжябиПккя, СаиізФ, еаПТівОккя, Соікзж мО ТСелСТягдПккя 
аПеХОеяРкжй йОРкСй мО ікржй йОРкСй, сС лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь гПТдОбж, О мОзСд е 
СаиізФ, лСлПТПгкьСї Соікзж, еаПТівОккя йОРкО, бжиФпПкСвС мО зСкніУзСбОкСвС еО лСТФрПккя 
йжмкСвС і лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО; 

191.1.24. егіРУкююмь бігУмТСпПккя, ТСеУмТСпПккя мО ТПУмТФзмФТжеОоію вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ, кПгСїйзж іе УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ, О мОзСд 
УлжУОккя аПекОгіРкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ; 

191.1.25. ТСеТСаияюмь мО кОгОюмь лТСлСежоії сСгС кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб е лжмОкь, 
сС кОиПдОмь гС зСйлПмПкоії зСкмТСиююпжХ СТвОкіб; 

191.1.26 бжзиюпПкС; 
191.1.27. еОаПелПпФюмь ТСебжмСз, блТСбОгдПккя мО мПХкіпкП УФлТСбСгдПккя 

ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ УжУмПй і мПХкСиСвіР, ОбмСйОмжеОоію лТСоПгФТ, еСзТПйО 
СТвОкіеОоію блТСбОгдПккя ПиПзмТСккжХ УПТбіУіб гия УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж; 

191.1.28. кОгОюмь ікгжбігФОиькі лСгОмзСбі зСкУФиьмОоії, ікнСТйОоіРкС-гСбігзСбі лСУиФвж 
е лжмОкь лСгОмзСбСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж; 

191.1.29. еОаПелПпФюмь ікнСТйФбОккя вТСйОгУьзСУмі лТС ТПОиіеОоію гПТдОбкСї 
лСгОмзСбСї лСиімжзж; 

191.1.30. ТСеТСаияюмь лТСлСежоії гС лТСПзміб йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж е лжмОкь 
СлСгОмзФбОккя мО еОаПелПпФюмь бжзСкОккя ФзиОгПкжХ йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб; 

191.1.31. кОгОюмь оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, ФеОвОиькПкФ лТОзмжзФ еОУмСУФбОккя еОзСкСгОбУмбО 
е лжмОкь СлСгОмзФбОккя, еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ; 

191.1.32. СТвОкіеСбФюмь беОєйСгію мО Сайік ікнСТйОоією е гПТдОбкжйж СТвОкОйж ікржХ 
гПТдОб евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, егіРУкююмь 
йідкОТСгкП УлібТСаімкжомбС Ф лСгОмзСбіР УнПТі; 

191.1.321. СТвОкіеСбФюмь беОєйСгію мО Сайік ікнСТйОоією е ТПвФиямСТОйж Тжкзіб 
нікОкУСбжХ лСУиФв, бжекОпПкжйж еОзСкОйж КзТОїкж Ф УнПТі ТПвФиюбОккя гіяиькСУмі е 
кОгОккя нікОкУСбжХ лСУиФв, е йПмСю егіРУкПккя зСкмТСию еО бжзСкОккяй нікОкУСбжйж 
ОвПкмОйж бжйСв УмОммі 39-3 оьСвС КСгПзУФ мО еОаПелПпПккя бжзСкОккя КвСгж FATCA мО 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS; 

191.1.33. лСгОюмь оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, мО оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, 
ебімж мО ікнСТйОоію лТС кОгХСгдПккя лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй 
язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж; 

191.1.34. еОаПелПпФюмь бжекОпПккя б ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж бжлОгзОХ УФй лСгОмзСбжХ мО вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзіб лСгОмзіб, 
еОУмСУФбОккя і УбСєпОУкП УмявкПккя УФй лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) 
УОкзоіР (рмТОніб) еО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС, бОиюмкСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, 
зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж; 

191.1.35. бджбОюмь еОХСгіб гС бжябиПккя, ОкОиіеФ мО лПТПбіТзж нікОкУСбжХ СлПТОоіР, язі 
йСдФмь аФмж лСб'яеОкі е иПвОиіеОоією (бігйжбОккяй) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй 
рияХСй, ОаС нікОкУФбОккяй мПТСТжейФ, сСгС біглСбігкСУмі еОзСкСгОбУмбФ; 

191.1.36. еОаПелПпФюмь ікржй гПТдОбкжй СТвОкОй Ф бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй бжлОгзОХ 
гСУмФл гС ікнСТйОоії е аОе гОкжХ оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ; 

191.1.37. егіРУкююмь зСкмТСиь мО еОаПелПпФюмь кОгОккя гСлСйСвж Ф УмявкПккі 
лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ еО еОлжмОйж зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб 
ікСеПйкжХ гПТдОб; 
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191.1.38. еОаПелПпФюмь УмявкПккя УФй лТСУмТСпПкСї еОаСТвСбОкСУмі УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя лПТПг гПТдОбСю (АбмСкСйкСю КПУлФаиізСю КТжй пж мПТжмСТіОиькСю 
вТСйОгСю йіУмО) еО зТПгжмОйж (лСежзОйж), еОиФпПкжйж гПТдОбСю (АбмСкСйкСю 
КПУлФаиізСю КТжй пж мПТжмСТіОиькСю вТСйОгСю йіУмО) ОаС ліг гПТдОбкі (йіУоПбі) вОТОкмії, 
О мОзСд еО зТПгжмОйж іе аюгдПмФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкОйж КзТОїкж; 

191.1.38. еОаПелПпФюмь УмявкПккя УФй лТСУмТСпПкСї еОаСТвСбОкСУмі УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя лПТПг гПТдОбСю (АбмСкСйкСю КПУлФаиізСю КТжй, СаиОУкСю ТОгСю пж 
йіУьзСю мПТжмСТіОиькСю вТСйОгСю) еО зТПгжмОйж (лСежзОйж), еОиФпПкжйж гПТдОбСю 
(АбмСкСйкСю КПУлФаиізСю КТжй, СаиОУкСю ТОгСю пж йіУьзСю мПТжмСТіОиькСю вТСйОгСю) 
ОаС ліг гПТдОбкі (йіУоПбі) вОТОкмії, О мОзСд еО зТПгжмОйж іе аюгдПмФ (бзиюпОюпж лиОмФ еО 
зСТжУмФбОккя мОзжйж зТПгжмОйж (лСежзОйж) мО лПкю) б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй 
КСгПзУСй ОаС ікржй еОзСкСй, бзиюпОюпж лСвОрПккя мОзСї еОаСТвСбОкСУмі еО ТОХФкСз 
йОРкО оьСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя; 

191.1.39. егіРУкююмь бігСйпжР зСкмТСиь мО бкФмТіркіР ОФгжм еО гСгПТдОккяй бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО і бжзСкОккяй УиФдаСбжХ СаСб'яезіб Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ, кО 
ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ, сС кОиПдОмь гС УнПТж їХ ФлТОбиіккя; 

191.1.40. СТвОкіеСбФюмь еаіТ лСгОмзСбСї ікнСТйОоії мО бкСУямь її гС ікнСТйОоіРкжХ аОе 
гОкжХ оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ; 

191.1.41. СТвОкіеСбФє ікнСТйОоіРкС-ОкОиімжпкП еОаПелПпПккя мО СТвОкіеСбФє 
ОбмСйОмжеОоію лТСоПУіб ОгйікіУмТФбОккя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж; 

191.1.42. лСвСгдФюмь ТірПккя ЗОоіСкОиькСї зСйіУії е оіккжХ лОлПТіб мО нСкгСбСвС ТжкзФ 
сСгС бУмОкСбиПккя СекОз нізмжбкСУмі ПйімПкмО оіккжХ лОлПТіб, О мОзСд сСгС 
бУмОкСбиПккя лСТягзФ бжекОпПккя ПйімПкмО оіккжХ лОлПТіб мОзжй, сС біглСбігОє СекОзОй 
нізмжбкСУмі; 

191.1.43. егіРУкююмь йСкімСТжкв бжзСкОккя лСзОекжзіб ТСеТОХФкзіб е аюгдПмСй мО 
гПТдОбкжйж оіиьСбжйж нСкгОйж, еОмбПТгдПкжХ нікОкУСбжйж лиОкОйж гПТдОбкжХ 
ліглТжєйУмб, вСУлСгОТУьзжХ СТвОкіеОоіР, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ є зСТлСТОмжбкі лТОбО, 
сС кОиПдОмь гПТдОбі, їХкійж гСпіТкійж ліглТжєйУмбОйж; 

191.1.44. кОгОюмь збОиінізСбОкі ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж (яз бігСзТПйиПкі лФкзмж 
ТПєУмТОоії збОиінізСбОкСвС кОгОбОпО ПиПзмТСккжХ гСбіТпжХ лСУиФв оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ); 

191.1.45. ебПТмОюмьУя гС УФгФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй; 
191.1.46. бжзСТжУмСбФюмь ліг пОУ бжзСкОккя УбСїХ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СаСб'яезіб 

лСгОмзСбФ ікнСТйОоію е ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ УжУмПй мО ікржХ гдПТПи, 
СмТжйОкФ б лСТягзФ мО УлСУіа, бжекОпПкжР ожй КСгПзУСй; 

191.1.47. кОгОюмь зСкУФиьмОоії лиОмкжзОй лСгОмзіб сСгС зСТжУмФбОккя ікнСТйОоіРкС-
мПиПзСйФкізОоіРкжйж УжУмПйОйж ліг пОУ УлиОмж лСгОмзіб, еаСТіб; 

191.1.48. УзиОгОюмь ебімкіУмь сСгС УмОкФ ТСеТОХФкзіб лиОмкжзіб іе аюгдПмСй мО УлиОмж 
єгжкСвС бкПУзФ, О мОзСд ікржХ лСзОекжзіб ТСаСмж еО кОлТяйОйж гіяиькСУмі оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ; 

191.1.49. ікнСТйФюмь СТвОкж гПТдОбкСї биОгж лТС УмОк ТСеТОХФкзіб лиОмкжзіб лСгОмзіб е 
аюгдПмОйж мО УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ; 

191.1.50. ікнСТйФюмь СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя лТС УмОк ТСеТОХФкзіб е 
йіУоПбжйж аюгдПмОйж; 

191.1.51. егіРУкююмь зСкмТСиь еО УбСєпОУкіУмю, гСУмСбіТкіУмю, лСбкСмСю кОТОХФбОккя 
мО УлиОмж пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ) гС аюгдПмФ гПТдОбкжйж мО зСйФкОиькжйж 
ФкімОТкжйж ліглТжєйУмбОйж мО їХ Са'єгкОккяйж, О мОзСд вСУлСгОТУьзжйж мСбОТжУмбОйж, Ф 
УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ є гПТдОбкО мО/ОаС зСйФкОиькО биОУкіУмь; 

191.1.52. егіРУкююмь зСкмТСиь еО УбСєпОУкіУмю, гСУмСбіТкіУмю, лСбкСмСю кОТОХФбОккя 
мО УлиОмж гС аюгдПмФ гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ вСУлСгОТУьзжйж мСбОТжУмбОйж, Ф 
УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ є зСТлСТОмжбкі лТОбО гПТдОбж, О мОзСд вСУлСгОТУьзжйж 
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мСбОТжУмбОйж, 50 і аіиьрП бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз, лОїб) язжХ екОХСгямьУя Ф УмОмФмкжХ 
зОлімОиОХ вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, пОУмзО гПТдОбж б язжХ УмОкСбжмь 100 бігУСмзіб; 

191.1.521. егіРУкююмь зСкмТСиь еО УбСєпОУкіУмю мО лСбкСмСю УлиОмж ОбОкУСбжХ бкПУзіб 
е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб лиОмкжзОйж лСгОмзФ, язі егіРУкююмь гіяиькіУмь е 
мСТвібиі бОиюмкжйж оіккСУмяйж Ф вСмібзСбіР нСТйі; 

191.1.53. лСгОюмь СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя ебімкіУмь, бжекОпПкФ ліглФкзмСй 
12.3.3 лФкзмФ 12.3 УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ, Ф мСйФ пжУиі лС лиОмкжзОХ лСгОмзіб - юТжгжпкжХ 
СУСаОХ; 

191.1.531. кОгОюмь оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
мО ТПОиіеОоію гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі ожнТСбСї ПзСкСйізж, ікнСТйОоію, кПСаХігкФ гия 
бжекОпПккя біглСбігкСУмі юТжгжпкСї СУСаж бжйСвОй, бжекОпПкжй лФкзмОйж 2, 3 пОУмжкж 
лПТрСї, лФкзмОйж 3, 10 пОУмжкж гТФвСї мО лФкзмСй 3 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 5 ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі"; 

191.1.54. егіРУкююмь ікрі нФкзоії, бжекОпПкі еОзСкСй. 
191.2. КСкмТСиююпі СТвОкж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 41.1.2 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС 

КСгПзУФ, бжзСкФюмь мОзі нФкзоії: 
191.2.1. СТвОкіеСбФюмь мО егіРУкююмь бПгПккя СаиізФ і ОгйікіУмТФбОккя йжмО, ОзожекСвС 

лСгОмзФ, лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ікржХ лСгОмзіб, язі біглСбігкС гС лСгОмзСбСвС, 
йжмкСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО УлТОбияюмьУя Ф еб'яезФ іе ббПеПккяй (лПТПУжиОккяй) 
мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж ОаС бжбПеПккяй 
(лПТПУжиОккяй) мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж, 
еОаПелПпФюмь зСкмТСиь еО УбСєпОУкіУмю, гСУмСбіТкіУмю, лСбкСмСю їХ кОТОХФбОккя мО 
УлиОмж Ф лСбкСйФ СаУяеі лиОмкжзОйж лСгОмзіб гС біглСбігкСвС аюгдПмФ ліг пОУ 
лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО ліУия еОбПТрПккя СлПТОоіР е 
йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя; 

191.2.2. нСТйФюмь мО бПгФмь ЄгжкжР гПТдОбкжР ТПєУмТ ОбмСТжеСбОкжХ ПзСкСйіпкжХ 
СлПТОмСТіб; 

191.2.3. егіРУкююмь ікрі нФкзоії, бжекОпПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 192. ЛФкзоії оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, б пОУмжкі еОаПелПпПккя нСТйФбОккя мО ТПОиіеОоії 
лСгОмзСбСї мО йжмкСї лСиімжзж 

192.1. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, б пОУмжкі еОаПелПпПккя нСТйФбОккя мО ТПОиіеОоії лСгОмзСбСї 
мО йжмкСї лСиімжзж бжзСкФє мОзі нФкзоії: 

192.1.1. егіРУкює зССТгжкОоію гіяиькСУмі зСкмТСиююпжХ СТвОкіб; 
192.1.2. еОмбПТгдФє кСТйОмжбкС-лТОбСбі Озмж е лжмОкь, сС кОиПдОмь гС зСйлПмПкоії 

зСкмТСиююпжХ СТвОкіб; 
192.1.3. лТСвкСеФє, ОкОиіеФє кОгХСгдПккя лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, бжекОпПкжХ 

ЙСгОмзСбжй мО Жжмкжй зСгПзУОйж КзТОїкж, ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еаіТ мО Саиіз єгжкСвС 
бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя", гдПТПиО лСгОмзСбжХ 
кОгХСгдПкь, бжбпОє ближб йОзТСПзСкСйіпкжХ лСзОекжзіб, еОзСкСгОбУмбО, ФвСг лТС бУмФл 
гС йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР, ікржХ йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж кО кОгХСгдПккя 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, кОгОє лТСлСежоії сСгС еаіиьрПккя їХ СаУявФ мО ейПкрПккя бмТОм 
аюгдПмФ; 

192.1.4. ФеОвОиькює лТОзмжзФ еОУмСУФбОккя еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь СлСгОмзФбОккя, 
еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ, ТСеТСаияє лТСПзмж кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ 
Озміб; 

192.1.5. бжгОє ФеОвОиькююпі лСгОмзСбі зСкУФиьмОоії біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ; 
192.1.6. егіРУкює лТСоПгФТж беОєйкСвС ФевСгдПккя біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ 

гСвСбСТіб КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя; 
192.1.7. бжзСкФє ікрі нФкзоії, лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text
http://document.vobu.ua/doc/3180
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
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ЛмОммя 193. ЛФкзоії гПТдОбкжХ лСгОмзСбжХ ікУлПзоіР 
193.1. ДПТдОбкі лСгОмзСбі ікУлПзоії: 
193.1.1. егіРУкююмь УПТбіУкП СаУиФвСбФбОккя лиОмкжзіб лСгОмзіб; 
193.1.2. егіРУкююмь ТПєУмТОоію мО бПгПккя СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб мО лиОмкжзіб 

єгжкСвС бкПУзФ, Са'єзміб СлСгОмзФбОккя мО Са'єзміб, лСб'яеОкжХ е СлСгОмзФбОккяй; 
193.1.3. нСТйФюмь мО бПгФмь ДПТдОбкжР ТПєУмТ ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб, 

ЄгжкжР аОкз гОкжХ лТС лиОмкжзіб лСгОмзіб - юТжгжпкжХ СУіа, ТПєУмТж, бПгПккя язжХ 
лСзиОгПкС еОзСкСгОбУмбСй кО зСкмТСиююпі СТвОкж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 41.1.1 лФкзмФ 
41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ; 

193.1.4. бжзСкФюмь ікрі нФкзоії УПТбіУкСвС СаУиФвСбФбОккя лиОмкжзіб лСгОмзіб, бжекОпПкі 
еОзСкСй. 

ЛмОммя 20. ЙТОбО зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
20.1. КСкмТСиююпі СТвОкж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 41.1.1 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС 

КСгПзУФ, йОюмь лТОбС: 
20.1.1. еОлТСрФбОмж лиОмкжзіб лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб ОаС їХкіХ лТПгУмОбкжзіб гия 

лПТПбіТзж лТОбжиькСУмі кОТОХФбОккя мО УбСєпОУкСУмі УлиОмж лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, 
гСмТжйОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО е ікржХ лжмОкь, Ф мСйФ пжУиі еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі 
еОлСаівОккя мО лТСмжгії иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, 
ОаС нікОкУФбОккю мПТСТжейФ, зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі 
СТвОкж. ЙжУьйСбі лСбігСйиПккя лТС мОзі еОлТСрПккя кОгУжиОюмьУя б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ, кП ліекірП кід еО 10 зОиПкгОТкжХ гкіб гС гкя 
еОлТСрПккя, б язжХ еОекОпОюмьУя лігУмОбж еОлТСрПккя, гОмО і пОУ, кО язі еОлТСрФємьУя 
лиОмкжз лСгОмзіб (лТПгУмОбкжз лиОмкжзО лСгОмзіб); 

20.1.11. ОкОиіеФбОмж нікОкУСбжР УмОк лиОмкжзО лСгОмзіб, сС йОє лСгОмзСбжР аСТв, мО 
УмОк еОаПелПпПккя мОзСвС аСТвФ лСгОмзСбСю еОУмОбСю; 

20.1.2. гия егіРУкПккя нФкзоіР, бжекОпПкжХ еОзСкСй, СмТжйФбОмж аПеСлиОмкС біг 
лиОмкжзіб лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі аиОвСгіРкжХ мО ікржХ кПлТжаФмзСбжХ СТвОкіеОоіР, ФУіХ нСТй 
биОУкСУмі Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй, гСбігзж, зСлії гСзФйПкміб, еОУбігпПкі 
ліглжУСй лиОмкжзО ОаС РСвС лСУОгСбСю СУСаСю мО УзТілиПкі лПпОмзСю (еО кОябкСУмі), лТС 
нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь, СмТжйОкі гСХСгж, бжгОмзж лиОмкжзіб лСгОмзіб мО ікрФ 
ікнСТйОоію, лСб'яеОкФ е СапжУиПккяй мО УлиОмСю лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, лТС 
гСмТжйОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО, егіРУкПккя зСкмТСию еО язжй лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж, О мОзСд нікОкУСбФ і УмОмжУмжпкФ ебімкіУмь Ф лСТягзФ мО кО лігУмОбОХ, 
бжекОпПкжХ еОзСкСй; 

20.1.3. СмТжйФбОмж аПеСлиОмкС біг гПТдОбкжХ СТвОкіб, СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР ФУіХ нСТй биОУкСУмі мО їХ лСУОгСбжХ 
СУіа, Ф мСйФ пжУиі біг СТвОкіб, язі еОаПелПпФюмь бПгПккя біглСбігкжХ гПТдОбкжХ ТПєУмТіб 
(зОгОУмТіб), ікнСТйОоію, гСзФйПкмж і йОмПТіОиж сСгС лиОмкжзіб лСгОмзіб, О Ф бжекОпПкжХ 
ожй КСгПзУСй бжлОгзОХ - УмСУСбкС зПТібкжзіб юТжгжпкжХ СУіа ОаС лСУміРкжХ 
лТПгУмОбкжомб кПТПежгПкміб-аСТдкжзіб; 

20.1.4. лТСбСгжмж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лПТПбіТзж і ебіТзж лиОмкжзіб лСгОмзіб 
(зТій ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж), Ф мСйФ пжУиі ліУия лТСбПгПккя лТСоПгФТ йжмкСвС 
зСкмТСию мО/ОаС йжмкСвС СнСТйиПккя; 

20.1.5. СмТжйФбОмж аПеСлиОмкС біг лиОмкжзіб лСгОмзіб, О мОзСд біг ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ 
КзТОїкж, аОкзіб, ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб лиОмідкжХ лСУиФв, 
ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ вТСрПР гСбігзж Ф лСТягзФ мО кО лігУмОбОХ, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, е ФТОХФбОккяй еОзСкіб, сС бжекОпОюмь лСТягСз ТСезТжммя еОекОпПкжйж 
СУСаОйж ікнСТйОоії, сС йіУмжмь аОкзібУьзФ мОєйкжою, мОєйкжою кОгОбОпО лиОмідкжХ 
лСУиФв, О кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ - ікнСТйОоію лТС СаУяв мО Саів зСрміб / ПиПзмТСккжХ 
вТСрПР кО ТОХФкзОХ Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв, ПиПзмТСккжХ 
вОйОкояХ, Ф мСйФ пжУиі лТС кПкОгХСгдПккя б ФУмОкСбиПкі УмТСзж бОиюмкСї бжТФпзж біг 
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УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, ікнСТйОоію лТС гСвСбСТж аСТдкжзО лТС еаПТівОккя оіккСУмПР 
ОаС кОгОккя аСТдкжзФ б йОРкСбжР кОРй (СТПкгФ) ікгжбігФОиькСвС аОкзібУьзСвС УПРнО, сС 
СХСТСкяємьУя аОкзСй; 

20.1.51. СмТжйФбОмж аПеСлиОмкС біг нікОкУСбжХ ОвПкміб ікнСТйОоію мО гСзФйПкмж б 
СаУявОХ, Ф лСТягзФ мО кО лігУмОбОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, е ФТОХФбОккяй еОзСкіб, сС 
бжекОпОюмь лСТягСз ТСезТжммя ікнСТйОоії е СайПдПкжй гСУмФлСй; 

20.1.6. еОлжмФбОмж мО бжбпОмж ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз лПТбжккі гСзФйПкмж, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ, ТПвіУмТж, нікОкУСбФ, УмОмжУмжпкФ мО ікрФ 
ебімкіУмь, лСб'яеОкФ е СапжУиПккяй і УлиОмСю лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, бжзСкОккяй бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж; 

20.1.7. СмТжйФбОмж біг лиОмкжзіб лСгОмзіб, лиОмкжзіб єгжкСвС бкПУзФ мО кОгОбОмж Ф 
йПдОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, гСзФйПкмж б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі; 

20.1.8. ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз Ф лиОмкжзіб лСгОмзіб - ніежпкжХ СУіа, О мОзСд Ф 
лСУОгСбжХ СУіа лиОмкжзіб лСгОмзіб - юТжгжпкжХ СУіа мО лиОмкжзіб єгжкСвС бкПУзФ 
лПТПбіТямж гСзФйПкмж, сС лСУбігпФюмь СУСаФ, О мОзСд гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь 
лСУОгФ лСУОгСбжХ СУіа мО/ОаС СУіа, язі нОзмжпкС егіРУкююмь ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії; 

20.1.9. бжйОвОмж ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз біг лиОмкжзіб лСгОмзіб, сС 
лПТПбіТяюмьУя, лТСбПгПккя ікбПкмОТжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб, мСбОТкС-йОмПТіОиькжХ 
оіккСУмПР, зСрміб, екяммя еОижрзіб мСбОТкС-йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, вСмібзж е 
бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоії мО гСзФйПкміб сСгС ТПеФиьмОміб мОзСї ікбПкмОТжеОоії еО 
кОУиігзОйж мОзжХ лПТПбіТСз ОаС ліг пОУ кОУмФлкжХ еОХСгіб лСгОмзСбСвС зСкмТСию; 

20.1.10. егіРУкюбОмж зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь ТПвФиюбОккя 
СаівФ вСмібзж (зТій аОкзіб), лСТягзФ лТСбПгПккя вСмібзСбжХ ТСеТОХФкзіб еО мСбОТж (лСУиФвж), 
еО кОябкіУмю иіоПкеіР кО лТСбОгдПккя бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, сС лігиявОюмь 
иіоПкеФбОккю біглСбігкС гС еОзСкФ, мСТвСбжХ лОмПкміб, еО гСгПТдОккяй лСТягзФ 
лТжРйОккя вСмібзж гия лСгОиьрСвС лПТПзОеФ (зТій лТжРйОккя вСмібзж аОкзОйж), еО 
гСмТжйОккяй УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй СаСб'яезСбжХ 
бжйСв сСгС еОаПелПпПккя йСдижбСУмі ТСеТОХФкзіб еО мСбОТж (лСУиФвж) е бжзСТжУмОккяй 
ПиПзмТСккжХ лиОмідкжХ еОУСаіб; 

20.1.11. лТСбСгжмж зСкмТСиькі ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії гС лСпОмзФ лПТПбіТзж лиОмкжзО 
лСгОмзіб сСгС гСмТжйОккя кжй лСТягзФ лТСбПгПккя вСмібзСбжХ ТСеТОХФкзіб мО 
еОУмСУФбОккя ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкжХ ТПєУмТОмСТіб 
ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР. МСбОТж, СмТжйОкі УиФдаСбжйж (лСУОгСбжйж) СУСаОйж 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб ліг пОУ лТСбПгПккя зСкмТСиькСї ТСеТОХФкзСбСї СлПТОоії, лігиявОюмь 
лСбПТкПккю лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф кПлСрзСгдПкСйФ бжвиягі. К ТОеі кПйСдижбСУмі 
лСбПТкПккя мОзСвС мСбОТФ бігрзСгФбОккя бжмТОм егіРУкюємьУя біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь еОХжУмФ лТОб УлСджбОпіб; 

20.1.12. бжйОвОмж ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз біг лСУОгСбжХ ОаС УиФдаСбжХ СУіа 
лиОмкжзО лСгОмзіб еОиФпПккя лСбкСбОдкжХ СУіа гия УліиькСвС е лТОоібкжзОйж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ екяммя лСзОеОкь бкФмТіркіХ мО еСбкіркіХ иіпжиькжзіб, язжйж 
СаиОгкОкі мПХкіпкі лТжУмТСї, сС бжзСТжУмСбФюмьУя Ф лТСоПУі лТСбОгдПккя гіяиькСУмі, сС 
лПТПбіТяємьУя; 

20.1.13. гСУмФлФ ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз гС мПТжмСТіР, лТжйісПкь (зТій джмиО 
вТСйОгяк) мО ікрСвС йОРкО, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі мО/ОаС є Са'єзмОйж СлСгОмзФбОккя, ОаС бжзСТжУмСбФюмьУя гия СмТжйОккя 
гСХСгіб (лТжаФмзФ), ОаС лСб'яеОкі е ікржйж Са'єзмОйж СлСгОмзФбОккя мО/ОаС йСдФмь аФмж 
гдПТПиСй лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ; 

20.1.14. Ф ТОеі бжябиПккя лСТФрПккя бжйСв лСгОмзСбСвС пж ікрСвС еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, кОгУжиОмж 
лиОмкжзОй лСгОмзіб лжУьйСбі еОлжмж сСгС кОгОккя еОУбігпПкжХ кОиПдкжй пжкСй зСліР 
гСзФйПкміб; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text
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20.1.15. бжйОвОмж ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз біг зПТібкжзіб мО ікржХ лСУОгСбжХ СУіа 
ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, О мОзСд ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО ніежпкжХ СУіа, 
язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, ФУФкПккя бжябиПкжХ лСТФрПкь 
еОзСкСгОбУмбО; 

20.1.16. зСТжУмФбОмжУя Ф УиФдаСбжХ УлТОбОХ еОУСаОйж еб'яезФ, сС кОиПдОмь лиОмкжзОй 
лСгОмзіб, е їХ гСебСиФ ОаС е гСебСиФ лСУОгСбжХ СУіа мОзжХ лиОмкжзіб; 

20.1.17. еОиФпОмж Ф ТОеі лСмТПаж нОХібоіб, ПзУлПТміб мО лПТПзиОгОпіб, еОУмСУСбФбОмж ліг 
пОУ бжзСкОккя лСгОмзСбжй зПТФюпжй лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, 
нСмСеРСйзФ мО бігПСеОлжУ; 

20.1.18. бжекОпОмж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй, УФйж лСгОмзСбжХ мО 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзіб лСгОмзіб; 

20.1.19. еОУмСУСбФбОмж гС лиОмкжзіб лСгОмзіб лПТПгаОпПкі еОзСкСй нікОкУСбі (рмТОнкі) 
УОкзоії (рмТОнж) еО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС пж ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО 
гСгПТдОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж; УмявФбОмж гС аюгдПміб мО 
гПТдОбкжХ оіиьСбжХ нСкгіб УФйж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ Ф 
бжлОгзОХ, лСТягзФ мО ТСейіТі, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж; 
УмявФбОмж УФйж кПгСїйзж іе УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ; УмявФбОмж УФйж лТСУмТСпПкСї 
еОаСТвСбОкСУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя лПТПг гПТдОбСю (АбмСкСйкСю КПУлФаиізСю 
КТжй пж мПТжмСТіОиькСю вТСйОгСю йіУмО) еО зТПгжмОйж (лСежзОйж), еОиФпПкжйж гПТдОбСю 
(АбмСкСйкСю КПУлФаиізСю КТжй пж мПТжмСТіОиькСю вТСйОгСю йіУмО) ОаС ліг гПТдОбкі 
(йіУоПбі) вОТОкмії, О мОзСд еО зТПгжмОйж іе аюгдПмФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй 
мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж; 

20.1.20. СгПТдФбОмж аПеСлиОмкС кПСаХігкі бігСйСУмі гия бПгПккя ЄгжкСвС ТПєУмТФ 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ кОзиОгкжХ, нСТйФбОккя ікнСТйОоіРкСвС 
нСкгФ ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб біг лиОмкжзіб лСгОмзіб, О 
мОзСд ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж мО РСвС ФУмОкСб - лТС УФйж гСХСгіб, бжлиОпПкжХ 
ніежпкжй СУСаОй, мО ФмТжйОкжХ е кжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб; біг СТвОкіб, 
ФлСбкСбОдПкжХ лТСбСгжмж гПТдОбкФ ТПєУмТОоію УФа'єзміб, бжгОбОмж иіоПкеії кО 
лТСбОгдПккя бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, сС лігиявОюмь иіоПкеФбОккю біглСбігкС гС 
еОзСкФ, - лТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію мО бжгОпФ иіоПкеіР УФа'єзмОй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 
біг СТвОкіб, сС егіРУкююмь ТПєУмТОоію ніежпкжХ СУіа, - лТС вТСйОгяк, язі лТжаФиж кО 
лТСджбОккя гС біглСбігкСвС кОУПиПкСвС лФкзмФ пж бжаФиж е кьСвС; біг СТвОкіб гПТдОбкСї 
ТПєУмТОоії Озміб ожбіиькСвС УмОкФ - лТС ніежпкжХ СУіа, язі лСйПТиж; ікнСТйОоію, кПСаХігкФ 
гия еОаПелПпПккя ТПєУмТОоії мО СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб, Са'єзміб СлСгОмзФбОккя мО 
Са'єзміб, лСб'яеОкжХ е СлСгОмзФбОккяй; 

20.1.21. СгПТдФбОмж аПеСлиОмкС біг СТвОкіб УмОмжУмжзж гОкі, кПСаХігкі гия бжзСТжУмОккя 
Ф лТСбПгПккі ОкОиіеФ нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР 
ФУіХ нСТй биОУкСУмі; 

20.1.22. СмТжйФбОмж біг кСмОТіФУіб еО лжУьйСбжй еОлжмСй ікнСТйОоію лТС бУмФл ніежпкСї 
СУСаж Ф лТОбО УлОгзСєйоя е СаСб'яезСбжй еОекОпПккяй лСбкжХ гОкжХ лТС мОзФ СУСаФ мО 
гОкжХ лТС йОРкС, СмТжйОкП еО лТОбСй УлОгзФбОккя; 

20.1.23. кОгОбОмж біглСбігкС гС еОзСкФ ікнСТйОоію е ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ ніежпкжХ СУіа - 
лиОмкжзіб лСгОмзіб мО ТПєУмТФ УмТОХФбОиькжзіб СТвОкОй гПТдОбкСї биОгж, ЙПкУіРкСйФ 
нСкгФ КзТОїкж мО нСкгОй еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя; 

20.1.24. СмТжйФбОмж аПеСлиОмкС біг СТвОкіб, сС еОаПелПпФюмь бПгПккя біглСбігкжХ 
гПТдОбкжХ ТПєУмТіб (зОгОУмТіб), ікнСТйОоію, кПСаХігкФ гия егіРУкПккя лСбкСбОдПкь 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб сСгС еОаПелПпПккя лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО 
лСгОмзіб. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, лСгОмзСбжР зПТФюпжР йОє лТОбС кО 
аПелСУПТПгкіР гСУмФл гС ікнСТйОоії лТС аСТдкжзіб, язі йіУмямьУя б гПТдОбкжХ аОеОХ гОкжХ і 
ТПєУмТОХ, Ф мСйФ пжУиі ПиПзмТСккжХ. ЛмТСз кОгОккя ікнСТйОоіРкжХ гСбігСз ожйж СТвОкОйж 
кО лжУьйСбі еОлжмж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб кП йСдП лПТПбжсФбОмж л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя 
СмТжйОккя мОзжХ еОлжміб; 
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20.1.25. лТжРйОмж ТірПккя лТС ейікФ СУкСбкСвС мО кПСУкСбкСвС йіУоя СаиізФ бПижзжХ 
лиОмкжзіб лСгОмзіб, екяммя їХ е СаиізФ мО лПТПбПгПккя гС мПТжмСТіОиькСвС СТвОкФ 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, сС 
егіРУкює лСгОмзСбП УФлТСбСгдПккя бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб (РСвС УмТФзмФТкжХ 
лігТСегіиіб), мО ікржХ мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ; 

20.1.26. зСТжУмФбОмжУя ікнСТйОоіРкжйж аОеОйж гОкжХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, гПТдОбкжйж, Ф 
мСйФ пжУиі ФТягСбжйж, УжУмПйОйж еб'яезФ і зСйФкізОоіР, йПТПдОйж УлПоіОиькСвС еб'яезФ мО 
ікржйж мПХкіпкжйж еОУСаОйж біглСбігкС гС еОзСкФ; 

20.1.27. еОУмСУСбФбОмж гС аОкзіб, ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб 
лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ вТСрПР, язі кП лСгОиж біглСбігкжй 
зСкмТСиююпжй СТвОкОй б ФУмОкСбиПкжР еОзСкСй УмТСз лСбігСйиПккя лТС бігзТжммя ОаС 
еОзТжммя ТОХФкзіб / ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб лиОмкжзіб лСгОмзіб ОаС ТСелСпОиж егіРУкПккя 
бжгОмзСбжХ СлПТОоіР еО ТОХФкзСй / ПиПзмТСккжй вОйОкоПй лиОмкжзО лСгОмзіб гС 
СмТжйОккя лСбігСйиПккя біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС беяммя ТОХФкзО / 
ПиПзмТСккСвС вОйОкоя кО Саиіз Ф мОзСйФ СТвОкі, нікОкУСбі (рмТОнкі) УОкзоії (рмТОнж) б 
ФУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй ТСейіТі; 

20.1.28. УмявФбОмж е аОкзіб, ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб 
лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ вТСрПР, СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП 
СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, лПкю еО кПУбСєпОУкП бжзСкОккя кжйж ТірПкь УФгФ, 
ТірПкь зПТібкжзО СТвОкФ УмявкПккя (РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, мО лиОмідкжХ ікУмТФзоіР лиОмкжзіб лСгОмзіб лТС УлиОмФ 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб; 

20.1.29. лТжРйОмж ТірПккя лТС ТСеУмТСпПккя мО бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС 
лСгОмзСбСвС аСТвФ, О мОзСд лТС УлжУОккя аПекОгіРкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ Ф лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй; 

20.1.30. ебПТмОмжУя гС УФгФ, Ф мСйФ пжУиі лСгОбОмж лСеСбж гС ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, 
СТвОкіеОоіР мО ніежпкжХ СУіа, сСгС бжекОккя СУлСТюбОккжХ лТОбСпжкіб кПгіРУкжйж мО 
еОУмСУФбОккя бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй еОХСгіб, лСб'яеОкжХ іе бжекОккяй лТОбСпжкіб 
кПгіРУкжйж, О мОзСд сСгС УмявкПккя б гСХіг гПТдОбж зСрміб, СмТжйОкжХ еО кізпПйкжйж 
гСвСбСТОйж; 

20.1.31. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС еФлжкПккя бжгОмзСбжХ СлПТОоіР лиОмкжзО лСгОмзіб кО 
ТОХФкзОХ / ПиПзмТСккжХ вОйОкояХ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб Ф аОкзОХ, ікржХ нікОкУСбжХ 
ФУмОкСбОХ, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпОХ лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ вТСрПР (зТій 
СлПТОоіР е бжгОпі еОТСаімкСї лиОмж мО УлиОмж лСгОмзіб, еаСТіб, єгжкСвС бкПУзФ, О мОзСд 
бжекОпПкжХ зСкмТСиююпжй СТвОкСй вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО лСгОмзіб, лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ), Ф мСйФ пжУиі лТж кПгСлФсПккі лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкіб гС 
СаУмПдПккя мПТжмСТіР мО лТжйісПкь; 

20.1.32. ебПТмОмжУя гС УФгФ, язсС лиОмкжз лСгОмзіб лПТПрзСгдОє бжзСкОккю 
лСгОмзСбжй зПТФюпжй лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, сСгС еФлжкПккя 
бжгОмзСбжХ СлПТОоіР кО ТОХФкзОХ / ПиПзмТСккжХ вОйОкояХ лиОмкжзО лСгОмзіб рияХСй 
кОзиОгПккя ОТПрмФ кО оіккі лОлПТж мО/ОаС зСрмж мО ікрі оіккСУмі мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, 
сС екОХСгямьУя б аОкзФ, ікріР нікОкУСбіР ФУмОкСбі, кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ 
лСУиФв, ПйімПкмі ПиПзмТСккжХ вТСрПР (зТій СлПТОоіР е бжгОпі еОТСаімкСї лиОмж мО УлиОмж 
лСгОмзіб, еаСТіб, єгжкСвС бкПУзФ, О мОзСд бжекОпПкжХ зСкмТСиююпжй СТвОкСй вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь лиОмкжзО лСгОмзіб, лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ), мО еСаСб'яеОккя мОзСвС 
лиОмкжзО лСгОмзіб бжзСкОмж еОзСккі бжйСвж лСгОмзСбСвС зПТФюпСвС, лПТПгаОпПкі ожй 
КСгПзУСй; 

20.1.33. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС кОзиОгПккя ОТПрмФ кО зСрмж мО ікрі оіккСУмі, сС 
екОХСгямьУя б аОкзФ, ікріР нікОкУСбіР ФУмОкСбі, кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв, 
ПйімПкмі ПиПзмТСккжХ вТСрПР, лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР йОє лСгОмзСбжР аСТв, Ф ТОеі язсС Ф 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб бігУФмкє йОРкС мО/ОаС РСвС аОиОкУСбО бОТміУмь йПкрО УФйж 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1844-13#n15


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 82 gazeta.vobu.ua 
 

лСгОмзСбСвС аСТвФ, мО/ОаС мОзП йОРкС кП йСдП аФмж гдПТПиСй лСвОрПккя лСгОмзСбСвС 
аСТвФ; 

20.1.34. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС УмявкПккя зСрміб лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР йОє 
лСгОмзСбжР аСТв, е ТОХФкзіб Ф аОкзОХ, ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ, кПаОкзібУьзжХ 
кОгОбОпОХ лиОмідкжХ лСУиФв, ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб б ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ вТСрПР, сС 
СаУиФвСбФюмь мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, кО УФйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ ОаС РСвС пОУмжкж; 

20.1.341. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС кОгОккя гСебСиФ кО лСвОрПккя ФУієї УФйж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ ОаС РСвС пОУмжкж еО ТОХФкСз йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, сС лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР 
еОУмОбі; 

20.1.35. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС УмявкПккя е гПаімСТіб лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР йОє 
лСгОмзСбжР аСТв, УФй гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі, УмТСз лСвОрПккя язСї кОУмОб мО лТОбС 
бжйСвж язСї лПТПбПгПкС кО зСкмТСиююпжР СТвОк, Ф ТОХФкСз лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб; 

20.1.351. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР йОє лСгОмзСбжР 
аСТв, ФзиОУмж гСвСбіТ сСгС лПТПбПгПккя лТОбО бжйСвж гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі оьСвС 
лиОмкжзО кО зСкмТСиююпжР СТвОк; 

20.1.352. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС бУмОкСбиПккя мжйпОУСбСвС СайПдПккя Ф лТОбі бжїегФ 
зПТібкжзіб юТжгжпкжХ СУіа ОаС лСУміРкжХ лТПгУмОбкжомб кПТПежгПкміб-аСТдкжзіб еО йПді 
КзТОїкж Ф ТОеі кПбжзСкОккя лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ сСгС УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, сС 
лТжебПиС гС бжкжзкПккя Ф мОзСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО 
кПТПежгПкмО лСгОмзСбСвС аСТвФ; 

20.1.36. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС кОТОХФбОккя мО УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, 
зСТжвФбОккя біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя ОаС ікржХ лСзОекжзіб лСгОмзСбСї 
ебімкСУмі Ф ТПеФиьмОмі еОУмСУФбОккя ебжпОРкжХ оік; 

20.1.37. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж мО лТжлжкПккя ніежпкСю 
СУСаСю - ліглТжєйоПй ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі мО/ОаС лТС бжекОккя кПгіРУкжйж 
ФУмОкСбпжХ (еОУкСбкжоьзжХ) гСзФйПкміб УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя; 

20.1.38. ебПТмОмжУя гС УФгФ іе еОябСю лТС бжиФпПккя СТжвікОиіб лПТбжккжХ нікОкУСбС-
вСУлСгОТУьзжХ мО аФХвОимПТУьзжХ гСзФйПкміб Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй; 

20.1.39. ебПТмОмжУя гС УФгФ іе еОябОйж сСгС лСТФрПккя УлТОб лТС аОкзТФмУмбС; 
20.1.40. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС еОУмСУФбОккя УОкзоіР, лСб'яеОкжХ іе еОаСТСкСю 

СТвОкіеОоії і лТСбПгПккя ОеОТмкжХ івСТ кО мПТжмСТії КзТОїкж; 
20.1.401. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС бжекОккя СУіа лСб'яеОкжйж кО СУкСбі нОзміб і 

СаУмОбжк, сС СгкО СУСаО егіРУкюбОиО нОзмжпкжР зСкмТСиь еО аіекПУ-ТірПккяйж ікрСї 
юТжгжпкСї СУСаж мО/ОаС сС мО УОйО ніежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО егіРУкюбОиО нОзмжпкжР 
зСкмТСиь еО аіекПУ-ТірПккяйж зСдкСї юТжгжпкСї СУСаж; 

20.1.402. ебПТмОмжУя гС УФгФ сСгС бжиФпПккя б гСХіг гПТдОбж (зСкніУзОоію) лОиькСвС 
ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, єйкСУмПР мО СаиОгкОккя Ф ТОеі бжябиПккя 
нОзміб, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 228 оьСвС КСгПзУФ; 

20.1.41. УзиОгОмж УмСУСбкС лиОмкжзіб лСгОмзіб - ніежпкжХ СУіа мО лСУОгСбжХ СУіа 
лиОмкжзіб лСгОмзіб - юТжгжпкжХ СУіа лТСмСзСиж лТС ОгйікіУмТОмжбкі лТОбСлСТФрПккя мО 
бжкСУжмж лСУмОкСбж Ф УлТОбОХ лТС ОгйікіУмТОмжбкі лТОбСлСТФрПккя Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй; 

20.1.42. лТСбСгжмж ОкОиіе мО егіРУкюбОмж ФлТОбиіккя ТжежзОйж е йПмСю бжекОпПккя 
нСТй мО СаУявіб лСгОмзСбСвС зСкмТСию; 

20.1.43. лТСбСгжмж Ф бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ лПТПбіТзФ лСзОекжзіб, 
лСб'яеОкжХ іе бжекОпПккяй Са'єзміб СлСгОмзФбОккя мО іе УбСєпОУкіУмю, гСУмСбіТкіУмю, 
лСбкСмСю кОТОХФбОккя мО УлиОмСю ФУіХ лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй лСгОмзіб мО еаСТіб, 
бжзСкОккяй еОзСкСгОбУмбО е ікржХ лжмОкь, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж; 

20.1.44. лТСбСгжмж лПТПбіТзФ лТОбжиькСУмі мО лСбкСмж бжекОпПккя нікОкУСбСвС 
ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя евігкС е аФХвОимПТУьзжй СаиізСй біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ 

http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
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лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї 
ебімкСУмі; 

20.1.45. егіРУкюбОмж сСгПккФ СаТСазФ гОкжХ мО ікнСТйОоії ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ, 
кПСаХігкжХ гия бжзСкОккя лСзиОгПкжХ кО кжХ нФкзоіР е ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзСбСвС 
еОзСкСгОбУмбО мО еОзСкСгОбУмбО е ікржХ лжмОкь, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпжР СТвОк, сС бзиюпОє, еСзТПйО, лТжРкяммя, СаТСазФ мО ОкОиіе 
гСзФйПкміб мО гОкжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, егіРУкПккя лСбкСбОдПкь, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, 
язі йСдФмь аФмж ТПОиіеСбОкі б ПиПзмТСккіР нСТйі еО гСлСйСвСю еОУСаіб ПиПзмТСккСвС 
еб'яезФ; 

20.1.46. ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж мО ТСевиягФ ТПеФиьмОміб лПТПбіТзж СмТжйФбОмж 
лжУьйСбі лСяУкПккя біг лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа е лжмОкь, сС УмСУФюмьУя лТПгйПмО 
лПТПбіТзж, мО їХ гСзФйПкмОиькП лігмбПТгдПккя, Ф мСйФ пжУиі сСгС егіРУкПккя СУСаСю 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі аПе гПТдОбкСї ТПєУмТОоії; 

20.1.47. СмТжйФбОмж лСяУкПккя біг ТСаСмСгОбоіб мО/ОаС їХ лТОоібкжзіб, мО/ОаС СУіа, лТОоя 
язжХ бжзСТжУмСбФємьУя аПе гСзФйПкмОиькСвС СнСТйиПккя, ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз е 
лжмОкь гСмТжйОккя ТСаСмСгОбоПй еОзСкСгОбУмбО сСгС ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, 
СнСТйиПккя мТФгСбжХ бігкСУжк е лТОоібкжзОйж (кОРйОкжйж СУСаОйж), гСмТжйОккя 
лСгОмзСбжй ОвПкмСй лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО сСгС СлСгОмзФбОккя бжлиОпПкСї 
(кОТОХСбОкСї) кОРйОкжй СУСаОй (Ф мСйФ пжУиі аПе гСзФйПкмОиькСвС СнСТйиПккя) 
еОТСаімкСї лиОмж, Ф мСйФ пжУиі бкОУиігСз кПФзиОгПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб мТФгСбжХ 
гСвСбСТіб е кОРйОкжйж СУСаОйж евігкС іе еОзСкСй; 

20.1.48. бігзТжмС еОУмСУСбФбОмж мПХкіпкі лТжиОгж і мПХкіпкі еОУСаж, сС йОюмь нФкзоії 
нСмС- і зікСеРСйзж, бігПСеОлжУФ, еОУСаж нСмС- і зікСеРСйзж, бігПСеОлжУФ; бігзТжмС 
егіРУкюбОмж ебФзСеОлжУ, нСмС-, бігПСнізУОоію (бігПСеРСйзФ), кОзСлжпФбОмж мО 
бжзСТжУмСбФбОмж мОзФ йФиьмжйПгіРкФ ікнСТйОоію (нСмС, бігПС-, ебФзСеОлжУ) ліг пОУ 
лТСбПгПккя лПТПбіТСз; 

20.1.49. егіРУкюбОмж ікрі лСбкСбОдПккя, лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 
20.11. КСкмТСиююпі СТвОкж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 41.1.2 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС 

КСгПзУФ, йОюмь лТОбС: 
20.11.1. СгПТдФбОмж аПеСлиОмкС б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ біг гПТдОбкжХ СТвОкіб мО 

СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР кПеОиПдкС біг 
нСТйж биОУкСУмі мО їХ лСУОгСбжХ СУіа, лиОмкжзіб лСгОмзіб ікнСТйОоію, гСзФйПкмж і 
йОмПТіОиж, сС УмСУФюмьУя СаиізФ і ОгйікіУмТФбОккя йжмО, ОзожекСвС лСгОмзФ, лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, ікржХ лСгОмзіб, язі біглСбігкС гС лСгОмзСбСвС, йжмкСвС мО ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО УлТОбияюмьУя Ф еб'яезФ іе ббПеПккяй (лПТПУжиОккяй) мСбОТіб кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж ОаС мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж ОаС бжбПеПккяй (лПТПУжиОккяй) 
мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж; 

20.11.2. лТСбСгжмж ОкОиіе мО егіРУкюбОмж ФлТОбиіккя ТжежзОйж е йПмСю бжекОпПккя 
нСТй мО СаУявіб йжмкСвС зСкмТСию; 

20.11.3. егіРУкюбОмж ікрі лСбкСбОдПккя, лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 
20.2. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 

лТжРйОє ТірПккя лТС ТПєУмТОоію / бігйСбФ б ТПєУмТОоії лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / 
ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

20.3. КСкмТСиююпжй СТвОкОй еОаСТСкяємьУя бжйОвОмж біг лиОмкжзО лСгОмзіб кОгОккя: 
 ікнСТйОоії, сС аФиО СмТжйОкО зСкмТСиююпжй СТвОкСй ТОкірП б ФУмОкСбиПкСйФ 

еОзСкСй лСТягзФ, б мСйФ пжУиі ікнСТйОоії, сС йіУмжмьУя мО СлТОоьСбФємьУя б 
ікнСТйОоіРкжХ аОеОХ, сС бПгФмьУя біглСбігкС гС УмОммі 74 оьСвС КСгПзУФ; 

 гСзФйПкміб, Ф язжХ йіУмямьУя бігСйСУмі, бкПУПкі гС біглСбігкжХ ікнСТйОоіРкжХ аОе, сС 
бПгФмьУя біглСбігкС гС УмОммі 74 оьСвС КСгПзУФ. 
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20.4. КПТібкжз мПТжмСТіОиькСвС СТвОкФ оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, йОє лТОбС кОгОбОмж лСУОгСбжй (УиФдаСбжй) 
СУСаОй мОзСвС СТвОкФ (РСвС УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб) лСбкСбОдПккя кО бжзСкОккя лПбкжХ 
нФкзоіР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, еОзСкСгОбУмбСй е лжмОкь УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ, 
еОзСкСгОбУмбСй е ікржХ лжмОкь, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж, б йПдОХ лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ біглСбігкжй лСиСдПккяй лТС 
мОзжР мПТжмСТіОиькжР СТвОк. 

КПТібкжз оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, йОє лТОбС кОгОбОмж лСУОгСбжй (УиФдаСбжй) СУСаОй ОлОТОмФ мОзСвС СТвОкФ, 
мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лСбкСбОдПккя кО бжзСкОккя лПбкжХ нФкзоіР, лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, еОзСкСгОбУмбСй е лжмОкь УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ, ікржй еОзСкСгОбУмбСй, 
зСкмТСиь еО гСмТжйОккя язСвС лСзиОгПкС кО оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еОзСкСгОбУмбСй лТС гПТдОбкФ УиФдаФ мО ікржйж 
еОзСкОйж. 

ЙПТПиіз гПиПвСбОкжХ лСбкСбОдПкь бжекОпОємьУя лСиСдПккяй лТС оПкмТОиькжР СТвОк 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, язП еОмбПТгдФємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, мО лСиСдПккяйж лТС мПТжмСТіОиькжР СТвОк оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, язі еОмбПТгдФюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, мО 
лігиявОє лСвСгдПккю е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

КПТібкжзж мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТжекОпОюмьУя кО лСУОгж мО ебіиькяюмьУя е лСУОгж 
зПТібкжзСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТС гПТдОбкФ УиФдаФ аПе лСвСгдПккя е вСиСбОйж 
йіУоПбжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР. 

ЛмОммя 21. ИаСб'яезж і біглСбігОиькіУмь лСУОгСбжХ мО УиФдаСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ 
СТвОкіб 

21.1. ЙСУОгСбі мО УиФдаСбі СУСаж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб еСаСб'яеОкі: 
21.1.1. гСмТжйФбОмжУя КСкУмжмФоії КзТОїкж мО гіямж бжзиюпкС Ф біглСбігкСУмі е ожй 

КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, ікржйж кСТйОмжбкжйж ОзмОйж; 
21.1.2. еОаПелПпФбОмж УФйиіккП бжзСкОккя лСзиОгПкжХ кО зСкмТСиююпі СТвОкж нФкзоіР; 
21.1.3. еОаПелПпФбОмж ПнПзмжбкФ ТСаСмФ мО бжзСкОккя еОбгОкь зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 

біглСбігкС гС їХ лСбкСбОдПкь; 
21.1.4. кП гСлФУзОмж лСТФрПкь лТОб мО СХСТСкюбОкжХ еОзСкСй ікмПТПУіб вТСйОгяк, 

ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР; 
21.1.5. зСТПзмкС мО ФбОдкС УмОбжмжУя гС лиОмкжзіб лСгОмзіб, їХ лТПгУмОбкжзіб мО ікржХ 

ФпОУкжзіб бігкСУжк, сС бжкжзОюмь ліг пОУ ТПОиіеОоії кСТй оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб, 
кП лТжкждФбОмж їХ пПУмі мО вігкСУмі; 

21.1.6. кП гСлФУзОмж ТСевСиСрПккя ікнСТйОоії е СайПдПкжй гСУмФлСй, сС СгПТдФємьУя, 
бжзСТжУмСбФємьУя, еаПТівОємьУя ліг пОУ ТПОиіеОоії нФкзоіР, лСзиОгПкжХ кО зСкмТСиююпі 
СТвОкж. 

ЗП ббОдОємьУя ТСевСиСрПккяй ікнСТйОоії е СайПдПкжй гСУмФлСй мО/ОаС лСржТПккяй 
лПТУСкОиькжХ гОкжХ аПе евСгж УФа'єзмО лПТУСкОиькжХ гОкжХ кОгОккя зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй кО зСТжУмь СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя ікнСТйОоії, лПТПгаОпПкСї ОаеОоСй 
УьСйжй ліглФкзмФ 12.3.3 лФкзмФ 12.3 УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ; 

21.1.7. кОгОбОмж СТвОкОй гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя кО їХ 
лжУьйСбжР еОлжм бігзТжмФ лСгОмзСбФ ікнСТйОоію б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй; 

21.1.8. СлТжиюгкюбОмж кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лПТПиіз ФлСбкСбОдПкжХ СУіа зСкмТСиююпжХ 
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СТвОкіб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 41.1.1 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, мО лПТПгОкжХ 
мОзжй СУСаОй нФкзоіР Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй; 

21.1.81. СлТжиюгкюбОмж кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, лПТПиіз ФлСбкСбОдПкжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, 
бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 41.1.2 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, мО лПТПгОкжХ мОзжй 
СУСаОй нФкзоіР Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж; 

21.1.9. бжзСТжУмСбФбОмж гОкі мО ікнСТйОоію, СмТжйОкі пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм, 
кПСаХігкі гия бжзСкОккя лСзиОгПкжХ кО кжХ нФкзоіР е ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, еаСТіб, 
йжмкжХ лиОмПдіб мО ТПОиіеОоії гПТдОбкСї лСгОмзСбСї мО гПТдОбкСї йжмкСї лСиімжзж б йПдОХ 
кОгОкжХ їй лСбкСбОдПкь; 

21.1.10. бкСУжмж гС ікнСТйОоіРкжХ аОе гОкжХ ікнСТйОоію е гСзФйПкміб, СмТжйОкжХ біг 
лиОмкжзіб лСгОмзіб Ф лОлПТСбіР нСТйі, О мОзСд ікнСТйОоію лТС беОєйСгію е лиОмкжзОйж 
лСгОмзіб, СмТжйОкФ б ікріР нСТйі; 

21.1.11. кПбігзиОгкС ТСейіУмжмж кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лСбігСйиПккя лТС бжябиПккя 
мПХкіпкжХ мО/ОаС йПмСгСиСвіпкжХ лСйжиСз пж мПХкіпкСвС еаСю б ТСаСмі ПиПзмТСккСвС 
зОаікПмФ іе еОекОпПккяй гОмж мО пОУФ їХ лСпОмзФ, О мОзСд кПбігзиОгкС бджмж бУіХ кПСаХігкжХ 
еОХСгіб гия ФУФкПккя мОзжХ мПХкіпкжХ мО/ОаС йПмСгСиСвіпкжХ лСйжиСз пж мПХкіпкСвС еаСю, 
еО ТПеФиьмОмОйж язжХ ТСейіУмжмж кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лСбігСйиПккя лТС їХ ФУФкПккя іе 
еОекОпПккяй гОмж мО пОУФ їХ еОбПТрПккя. 

21.2. ЗО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя УбСїХ СаСб'яезіб лСУОгСбі (УиФдаСбі) 
СУСаж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб кПУФмь біглСбігОиькіУмь евігкС іе еОзСкСй; 

21.2.1. еО лТжРкяммя кПлТОбСйіТкСвС ТірПккя, язжй бжекОпОюмьУя лСгОмзСбі (вТСрСбі) 
еСаСб'яеОккя лиОмкжзФ лСгОмзіб, лСУОгСбО (УиФдаСбО) СУСаО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язО 
лТжРкяиО мОзП ТірПккя, О мОзСд аПелСУПТПгкіР зПТібкжз мОзСї лСУОгСбСї СУСаж кПУФмь 
біглСбігОиькіУмь евігкС іе еОзСкСй. 

ЙСбмСТкП лТСмявСй СУмОккіХ гбОкОгоямж йіУяоіб лТжРкяммя кПлТОбСйіТкСвС ТірПккя, 
язжй бжекОпОюмьУя лСгОмзСбі (вТСрСбі) еСаСб'яеОккя лиОмкжзіб лСгОмзіб, лСУОгСбСю 
(УиФдаСбСю) СУСаСю зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язО лТжРкяиО мОзП ТірПккя, є лігУмОбСю гия 
еОУмСУФбОккя гС мОзСї лСУОгСбСї (УиФдаСбСї) СУСаж гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя Ф лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСй. 

21.2.2. ЗПеОзСккО бігйСбО Ф кОгОккі ікгжбігФОиькСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії є лігУмОбСю 
гия еОУмСУФбОккя гС бжккСї лСУОгСбСї (УиФдаСбСї) СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСй. 

21.3. ОзСгО, еОбгОкО лиОмкжзФ лСгОмзіб кПлТОбСйіТкжйж ТірПккяйж, гіяйж пж 
аПегіяиькіУмю лСУОгСбСї ОаС УиФдаСбСї СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, бігрзСгСбФємьУя еО 
ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ, лПТПгаОпПкжХ гия нікОкУФбОккя оьСвС СТвОкФ, 
кПеОиПдкС біг бжкж оієї СУСаж. 

21.4. ЙСУОгСбО ОаС УиФдаСбО СУСаО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кПУП лПТПг гПТдОбСю 
біглСбігОиькіУмь б лСТягзФ ТПвТПУФ б ТСейіТі бжлиОпПкСвС е аюгдПмФ бігрзСгФбОккя пПТПе 
кПлТОбСйіТкі ТірПккя, гії пж аПегіяиькіУмь оієї лСУОгСбСї (УиФдаСбСї) СУСаж. 

ЛмОммя 22. Иа'єзм СлСгОмзФбОккя 
22.1. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя йСдФмь аФмж йОРкС, мСбОТж, гСХіг (лТжаФмСз) ОаС РСвС 

пОУмжкО, СаСТСмж е ТПОиіеОоії мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб (ТСаім, 
лСУиФв) мО ікрі Са'єзмж, бжекОпПкі лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй, е кОябкіУмю язжХ лСгОмзСбП 
еОзСкСгОбУмбС лСб'яеФє бжкжзкПккя Ф лиОмкжзО лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ. 

ЛмОммя 23. БОеО СлСгОмзФбОккя 
23.1. БОеСю СлСгОмзФбОккя бжекОюмьУя зСкзТПмкі бОТміУкі, ніежпкі ОаС ікрі 

ХОТОзмПТжУмжзж лПбкСвС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя. 
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БОеО СлСгОмзФбОккя - оП ніежпкжР, бОТміУкжР пж ікржР ХОТОзмПТкжР бжТОе Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя, гС язСвС еОУмСУСбФємьУя лСгОмзСбО УмОбзО і язжР бжзСТжУмСбФємьУя гия 
бжекОпПккя ТСейіТФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

23.2. БОеО СлСгОмзФбОккя і лСТягСз її бжекОпПккя бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй гия 
зСдкСвС лСгОмзФ СзТПйС. 

23.3. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, Сгжк Са'єзм СлСгОмзФбОккя йСдП 
ФмбСТюбОмж зіиьзО аОе СлСгОмзФбОккя гия ТіекжХ лСгОмзіб. 

23.4. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, зСкзТПмкО бОТміУкО, ніежпкО ОаС ікрО 
ХОТОзмПТжУмжзО лПбкСвС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя йСдП аФмж аОеСю СлСгОмзФбОккя гия 
ТіекжХ лСгОмзіб. 

ЛмОммя 24. Игжкжоя бжйіТФ аОеж СлСгОмзФбОккя 
24.1. ИгжкжоПю бжйіТФ аОеж СлСгОмзФбОккя бжекОємьУя зСкзТПмкО бОТміУкО, ніежпкО ОаС 

ікрО ХОТОзмПТжУмжзО аОеж СлСгОмзФбОккя ОаС її пОУмжкж, сСгС язСї еОУмСУСбФємьУя УмОбзО 
лСгОмзФ. 

24.2. Игжкжоя бжйіТФ аОеж СлСгОмзФбОккя є єгжкСю гия ТСеТОХФкзФ і СаиізФ лСгОмзФ. 
24.3. ИгкіР аОеі СлСгОмзФбОккя лСбжккО біглСбігОмж СгкО Сгжкжоя бжйіТФ аОеж 

СлСгОмзФбОккя. 

ЛмОммя 25. ЛмОбзО лСгОмзФ 
25.1. ЛмОбзСю лСгОмзФ бжекОємьУя ТСейіТ лСгОмзСбжХ кОТОХФбОкь кО (біг) Сгжкжою 

(Сгжкжоі) бжйіТФ аОеж СлСгОмзФбОккя. 

ЛмОммя 26. БОеСбО (СУкСбкО) УмОбзО лСгОмзФ 
26.1. БОеСбСю (СУкСбкСю) УмОбзСю лСгОмзФ бжекОпОємьУя УмОбзО, сС бжекОпПкО мОзСю 

гия СзТПйСвС лСгОмзФ біглСбігкжй ТСегіиСй оьСвС КСгПзУФ. 
26.2. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ліг пОУ СапжУиПккя СгкСвС і мСвС УОйСвС 

лСгОмзФ йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя гПзіиьзО аОеСбжХ (СУкСбкжХ) УмОбСз. 

ЛмОммя 27. ГТОкжпкО УмОбзО лСгОмзФ 
27.1. ГТОкжпкСю УмОбзСю лСгОмзФ бжекОємьУя йОзУжйОиькжР ОаС йікійОиькжР ТСейіТ 

УмОбзж еО лПбкжй лСгОмзСй, бУмОкСбиПкжР ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 28. АаУСиюмкО мО бігкСУкО УмОбзж лСгОмзФ 
28.1. АаУСиюмкСю (УлПожніпкСю) є УмОбзО лСгОмзФ, евігкС е язСю ТСейіТ лСгОмзСбжХ 

кОТОХФбОкь бУмОкСбиюємьУя яз нізУСбОкО бПижпжкО УмСУСбкС зСдкСї Сгжкжоі бжйіТФ аОеж 
СлСгОмзФбОккя. 

28.2. ВігкСУкСю (ОгбОиСТкСю) бжекОємьУя УмОбзО лСгОмзФ, евігкС е язСю ТСейіТ 
лСгОмзСбжХ кОТОХФбОкь бУмОкСбиюємьУя Ф бігУСмзСбСйФ ОаС зТОмкСйФ бігкСрПккі гС 
Сгжкжоі бОТміУкСвС бжйіТФ аОеж СлСгОмзФбОккя. 

ЛмОммя 29. ИапжУиПккя УФйж лСгОмзФ 
29.1. ИапжУиПккя УФйж лСгОмзФ егіРУкюємьУя рияХСй йкСдПккя аОеж СлСгОмзФбОккя кО 

УмОбзФ лСгОмзФ іе/аПе еОУмСУФбОккяй біглСбігкжХ зСПніоієкміб. 
29.2. ЛлПожніпкі УмОбзж, нізУСбОкі УмОбзж мО лСзОекжзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй Ф 

бОТміУкСйФ бжйіТі, лігиявОюмь ікгПзУОоії б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 30. ЙСгОмзСбі ліиьвж 
30.1. ЙСгОмзСбО ліиьвО - лПТПгаОпПкП лСгОмзСбжй мО йжмкжй еОзСкСгОбУмбСй 

ебіиькПккя лиОмкжзО лСгОмзіб біг СаСб'яезФ сСгС кОТОХФбОккя мО УлиОмж лСгОмзФ мО еаСТФ, 
УлиОмО кжй лСгОмзФ мО еаСТФ б йПкрСйФ ТСейіТі еО кОябкСУмі лігУмОб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 
30.2 оієї УмОммі. 
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30.2. ЙігУмОбОйж гия кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв є СУСаижбСУмі, сС ХОТОзмПТжеФюмь лПбкФ 
вТФлФ лиОмкжзіб лСгОмзіб, бжг їХ гіяиькСУмі, Са'єзм СлСгОмзФбОккя ОаС ХОТОзмПТ мО УФУліиькП 
екОпПккя егіРУкюбОкжХ кжйж бжмТОм. 

30.3. ЙиОмкжз лСгОмзіб блТОбі бжзСТжУмСбФбОмж лСгОмзСбФ ліиьвФ е йСйПкмФ бжкжзкПккя 
біглСбігкжХ лігУмОб гия її еОУмСУФбОккя і лТСмявСй ФУьСвС УмТСзФ її гії. 

30.4. ЙиОмкжз лСгОмзіб блТОбі бігйСбжмжУя біг бжзСТжУмОккя лСгОмзСбСї ліиьвж (зТій 
лСгОмзСбжХ ліиьв е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь) пж еФлжкжмж її бжзСТжУмОккя кО Сгжк ОаС 
гПзіиьзО лСгОмзСбжХ лПТіСгіб, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. ЙСгОмзСбі ліиьвж, 
кП бжзСТжУмОкі лиОмкжзСй лСгОмзіб, кП йСдФмь аФмж лПТПкПУПкі кО ікрі лСгОмзСбі лПТіСгж, 
еОТОХСбОкі б ТОХФкСз йОРаФмкіХ лиОмПдіб е лСгОмзіб мО еаСТіб ОаС бігрзСгСбОкі е аюгдПмФ. 

30.5. ЙСгОмзСбі ліиьвж, лСТягСз мО лігУмОбж їХ кОгОккя бУмОкСбиююмьУя е ФТОХФбОккяй 
бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж лТС еОХжУм ПзСкСйіпкСї зСкзФТПкоії бжзиюпкС ожй КСгПзУСй, 
ТірПккяйж ВПТХСбкСї КОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй мО СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, лТжРкямжйж біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

30.6. ЛФйж лСгОмзФ мО еаСТФ, кП УлиОпПкі УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя гС аюгдПмФ Ф еб'яезФ 
е СмТжйОккяй лСгОмзСбжХ ліиьв, СаиізСбФюмьУя мОзжй УФа'єзмСй - лиОмкжзСй лСгОмзіб. 
Иаиіз еОекОпПкжХ зСрміб бПгПмьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

30.7. КСкмТСиююпі СТвОкж УзиОгОюмь ебПгПкФ ікнСТйОоію лТС УФйж лСгОмзСбжХ ліиьв 
юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО бжекОпОюмь бмТОмж гСХСгіб аюгдПмФ 
бкОУиігСз кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв. 

30.8. КСкмТСиююпі СТвОкж егіРУкююмь зСкмТСиь еО лТОбжиькіУмю кОгОккя мО СаиізФ 
лСгОмзСбжХ ліиьв, О мОзСд їХ оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй, еО кОябкСУмі еОзСкСгОбпСвС 
бжекОпПккя кОлТяйіб бжзСТжУмОккя (сСгС ФйСбкжХ лСгОмзСбжХ ліиьв) мО УбСєпОУкжй 
лСбПТкПккяй зСрміб, кП УлиОпПкжХ гС аюгдПмФ бкОУиігСз кОгОккя ліиьвж, Ф ТОеі її кОгОккя 
кО лСбСТСмкіР СУкСбі. 

30.9. ЙСгОмзСбО ліиьвО кОгОємьУя рияХСй: 
О) лСгОмзСбСвС бжТОХФбОккя (екждзж), сС ейПкрФє аОеФ СлСгОмзФбОккя гС кОТОХФбОккя 

лСгОмзФ мО еаСТФ; 
а) ейПкрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя ліУия кОТОХФбОккя лСгОмзФ мО еаСТФ; 
б) бУмОкСбиПккя екждПкСї УмОбзж лСгОмзФ мО еаСТФ; 
в) ебіиькПккя біг УлиОмж лСгОмзФ мО еаСТФ. 

ЛмОммя 31. ЛмТСз УлиОмж лСгОмзФ мО еаСТФ 
31.1. ЛмТСзСй УлиОмж лСгОмзФ мО еаСТФ бжекОємьУя лПТіСг, сС ТСелСпжкОємьУя е йСйПкмФ 

бжкжзкПккя лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ лиОмкжзО лСгОмзФ іе УлиОмж зСкзТПмкСвС бжгФ лСгОмзФ і 
еОбПТрФємьУя СУмОккій гкПй УмТСзФ, лТСмявСй язСвС мОзжР лСгОмСз пж еаіТ лСбжкПк аФмж 
УлиОпПкжР Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй. ЙСгОмСз пж еаіТ, сС кП 
аФб УлиОпПкжР Ф бжекОпПкжР УмТСз, ббОдОємьУя кП УлиОпПкжй УбСєпОУкС. 

ЖСйПкм бжкжзкПккя лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ лиОмкжзО лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі лСгОмзСбСвС 
ОвПкмО, бжекОпОємьУя зОиПкгОТкСю гОмСю. 

31.2. ЛмТСз УлиОмж лСгОмзФ мО еаСТФ СапжУиюємьУя ТСзОйж, збОТмОиОйж, йіУяояйж, 
гПзОгОйж, мждкяйж, гкяйж ОаС бзОеібзСю кО лСгію, сС лСбжккО кОУмОмж ОаС бігаФмжУя. 

31.3. ЛмТСз УлиОмж лСгОмзФ мО еаСТФ бУмОкСбиюємьУя біглСбігкС гС лСгОмзСбСвС 
еОзСкСгОбУмбО гия зСдкСвС лСгОмзФ СзТПйС. ЗйікО лиОмкжзСй лСгОмзФ, лСгОмзСбжй 
ОвПкмСй ОаС лТПгУмОбкжзСй лиОмкжзО лСгОмзФ пж зСкмТСиююпжй СТвОкСй бУмОкСбиПкСвС 
УмТСзФ УлиОмж лСгОмзФ мО еаСТФ еОаСТСкяємьУя, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 

ЛмОммя 32. ЗйікО УмТСзФ УлиОмж лСгОмзФ мО еаСТФ 
32.1. ЗйікО УмТСзФ УлиОмж лСгОмзФ мО еаСТФ егіРУкюємьУя рияХСй лПТПкПУПккя 

бУмОкСбиПкСвС лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй УмТСзФ УлиОмж лСгОмзФ мО еаСТФ ОаС РСвС 
пОУмжкж кО аіиьр ліекіР УмТСз. 
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32.2. ЗйікО УмТСзФ УлиОмж лСгОмзФ егіРУкюємьУя Ф нСТйі: 
 бігУмТСпзж; 
 ТСеУмТСпзж. 

ОаеОо бжзиюпПкС. 
32.3. ЗйікО УмТСзФ УлиОмж лСгОмзФ кП УзОУСбФє гіюпСвС і кП УмбСТює кСбСвС лСгОмзСбСвС 

СаСб'яезФ. 

ЛмОммя 33. ЙСгОмзСбжР лПТіСг 
33.1. ЙСгОмзСбжй лПТіСгСй бжекОємьУя бУмОкСбиПкжР ожй КСгПзУСй лПТіСг пОУФ, е 

ФТОХФбОккяй язСвС бігаФбОємьУя СапжУиПккя мО УлиОмО СзТПйжХ бжгіб лСгОмзіб мО еаСТіб. 
33.2. ЙСгОмзСбжР лПТіСг йСдП УзиОгОмжУя е зіиьзСХ ебімкжХ лПТіСгіб. 
33.3. БОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг - лПТіСг, еО язжР лиОмкжз лСгОмзіб 

еСаСб'яеОкжР егіРУкюбОмж ТСеТОХФкзж лСгОмзіб, лСгОбОмж лСгОмзСбі гПзиОТОоії (ебімж, 
ТСеТОХФкзж) мО УлиОпФбОмж гС аюгдПмФ УФйж лСгОмзіб мО еаСТіб, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, зСиж зСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР УОйСУміРкС 
бжекОпжмж УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзФ. 

ЛмОммя 34. Вжгж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ 
34.1. ЙСгОмзСбжй лПТіСгСй йСдП аФмж: 
34.1.1. зОиПкгОТкжР Тіз; 
34.1.2. зОиПкгОТкП лібТіппя; 
34.1.3. зОиПкгОТкі мТж збОТмОиж; 
34.1.4. зОиПкгОТкжР збОТмОи; 
34.1.5. зОиПкгОТкжР йіУяоь; 
34.1.6. зОиПкгОТкжР гПкь. 

ЛмОммя 35. ЙСТягСз УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб 
35.1. ЛлиОмО лСгОмзіб мО еаСТіб егіРУкюємьУя б вТСрСбіР нСТйі Ф кОоіСкОиькіР бОиюмі 

КзТОїкж, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй ОаС еОзСкОйж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 
35.2. ЛлиОмО лСгОмзіб мО еаСТіб егіРУкюємьУя б вСмібзСбіР ОаС аПевСмібзСбіР нСТйі (Ф 

мСйФ пжУиі е бжзСТжУмОккяй ПиПзмТСккжХ вТСрПР), зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй ОаС еОзСкОйж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. Дия оіиПР оьСвС КСгПзУФ СаСб'яеСз 
лиОмкжзО лСгОмзФ сСгС УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб кО єгжкжР ТОХФкСз, бжекОпПкжР УмОммПю 
351 оьСвС КСгПзУФ, ббОдОємьУя бжзСкОкжй е йСйПкмФ, зСиж ікіоіюбОккя лПТПзОеФ є 
еОбПТрПкжй гия мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС лиОмідкі 
лСУиФвж". 

35.3. ЙСТягСз УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб бУмОкСбиюємьУя ожй КСгПзУСй ОаС еОзСкОйж е 
лжмОкь йжмкСї УлТОбж гия зСдкСвС лСгОмзФ СзТПйС. 

35.4. ЗО СніоіРкСйФ бПа-лСТмОиі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, СлТжиюгкюємьУя: 

 сСгПккС ікнСТйОоія лТС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь лСгОмзСбжР аСТв, іе 
еОекОпПккяй зПТібкжзіб мОзжХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя мО УФй лСгОмзСбСвС аСТвФ б 
ТСеТіеі лиОмПдіб і мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, іе еОекОпПккяй зПТібкжзіб мОзжХ 
мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб; 

 сСйіУяпкС: 
o ікнСТйОоія сСгС УлиОмж лСгОмзіб УФа'єзмОйж лТжТСгкжХ йСкСлСиіР мО 

УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі є лиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя 
кОгТОйж; 

o ікнСТйОоія лТС ніежпкжХ СУіа, язі йОюмь лСгОмзСбжР аСТв, іе еОекОпПккяй 
лТіебжсО, ійПкі, лС аОмьзСбі (еО кОябкСУмі), гОмж кОТСгдПккя ніежпкСї СУСаж, 
УФй лСгОмзСбСвС аСТвФ б ТСеТіеі лиОмПдіб і мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб 
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оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, іе еОекОпПккяй зПТібкжзіб мОзжХ мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб; 

o ікнСТйОоія сСгС УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі 
еОТПєУмТСбОкі лиОмкжзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ е ТПОиіеОоії лОиькСвС, мО/ОаС 
СмТжйОиж иіоПкеії кО лТОбС бжТСакжомбО ОаС еаПТівОккя лОиькСвС (зТій 
еаПТівОккя лОиькСвС, язП кП ТПОиіеФємьУя ікржй СУСаОй і бжзСТжУмСбФємьУя 
бжзиюпкС гия лСмТПа биОУкСвС УлСджбОккя пж лТСйжУиСбСї лПТПТСазж), 
СлмСбСї ОаС ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй. 

ЛСТйО мОзСї ікнСТйОоії мО лСТягСз її СлТжиюгкПккя бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

КСкмТСиююпжР СТвОк кП кПУП біглСбігОиькСУмі еО СлТжиюгкПккя ікнСТйОоії, 
лПТПгаОпПкСї Ф оьСйФ лФкзмі, язО є лСйжизСбСю, бкОУиігСз еОекОпПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 
кПлТОбжиькжХ ТПзбіежміб Ф гСзФйПкмОХ лТС УлиОмФ лСгОмзіб і еаСТіб, кПбжзСкОккя СаСб'яезФ 
сСгС кОгОккя зСкмТСиююпжй СТвОкОй ікнСТйОоії лТС ейікФ Ф УбСїХ гОкжХ пж гОкжХ лТС 
Са'єзмж СлСгОмзФбОккя ОаС е ікржХ лТжпжк, кПеОиПдкжХ біг зСкмТСиююпжХ СТвОкіб. 

ЛмОммя 351. ЄгжкжР ТОХФкСз 
351.1. ЄгжкжР ТОХФкСз - оП ТОХФкСз, бігзТжмжР Ф оПкмТОиькСйФ СТвОкі бжзСкОбпСї биОгж, 

сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, 
гия оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
язжР йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя лиОмкжзСй лСгОмзіб гия УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь 
мО/ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ е лСгОмзіб мО еаСТіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, єгжкСвС 
бкПУзФ мО ікржХ лиОмПдіб, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі 
СТвОкж. 

ЄгжкжР ТОХФкСз кП йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя лиОмкжзСй лСгОмзіб гия УлиОмж вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ОзожекСвС лСгОмзФ е 
ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС, О мОзСд гия УлиОмж пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ 
(гСХСгФ) гС аюгдПмФ гПТдОбкжйж мО зСйФкОиькжйж ФкімОТкжйж ліглТжєйУмбОйж мО їХ 
Са'єгкОккяйж. 

ЗП гСлФУзОємьУя лТжРкяммя кО єгжкжР ТОХФкСз ПиПзмТСккжХ вТСрПР. 
351.2. ЙСбігСйиПккя лТС бжзСТжУмОккя ОаС лТС бігйСбФ біг бжзСТжУмОккя єгжкСвС 

ТОХФкзФ лСгОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб б ПиПзмТСккіР нСТйі пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм Ф 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 421 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС лСбігСйжмж лТС бжзСТжУмОккя ОаС лТС бігйСбФ біг 
бжзСТжУмОккя єгжкСвС ТОХФкзФ Сгжк ТОе лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ. 

ВжзСТжУмОккя єгжкСвС ТОХФкзФ лиОмкжзСй лСгОмзіб ТСелСпжкОємьУя е гкя, кОУмФлкСвС еО 
гкПй лСгОккя кжй лСбігСйиПккя лТС бжзСТжУмОккя єгжкСвС ТОХФкзФ. 

К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб біг бжзСТжУмОккя єгжкСвС ТОХФкзФ мОзП бжзСТжУмОккя 
лТжлжкяємьУя лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО йіУяоя кОУмФлкСвС зОиПкгОТкСвС ТСзФ. 

351.3. З лСпОмзСй бжзСТжУмОккя єгжкСвС ТОХФкзФ лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР 
егіРУкюбОмж УлиОмФ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ е лСгОмзіб мО еаСТіб, 
єгжкСвС бкПУзФ, ікржХ лиОмПдіб, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі 
СТвОкж, пПТПе єгжкжР ТОХФкСз, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ОаеОоСй гТФвжй лФкзмФ 351.1 
оієї УмОммі. 

К ТОеі лСТФрПккя лСиСдПкь, бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, зСрмж, УлиОпПкі 
мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ кО ікрі ТОХФкзж, бігзТжмі оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ 
зСрміб, гия УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ е лСгОмзіб мО еаСТіб, 
єгжкСвС бкПУзФ, ікржХ лиОмПдіб, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі 
СТвОкж, ббОдОюмьУя лСйжизСбС УлиОпПкжйж вТСрСбжйж еСаСб'яеОккяйж. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-15#n29
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351.4. Дия лПТПТОХФбОккя зСрміб, сС кОгХСгямь кО єгжкжР ТОХФкСз, оПкмТОиькжР СТвОк 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, сСгПккС, зТій бжХігкжХ, 
УбямзСбжХ мО кПТСаСпжХ гкіб, нСТйФє, ліглжУФє мО кОгУжиОє гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, ебПгПкжР ТПєУмТ лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ іе еОекОпПккяй лиОмідкжХ 
ТПзбіежміб СмТжйФбОпіб зСрміб мО ікрСї ікнСТйОоії біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

ЗбПгПкжР ТПєУмТ лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ бзиюпОє гОкі бУіХ ТПєУмТіб лиОмПдіб е 
єгжкСвС ТОХФкзФ б ТСеТіеі СзТПйжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб. 

ЗбПгПкжР ТПєУмТ лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ є лігУмОбСю гия оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, гия лПТПТОХФбОккя лиОмПдіб еОекОпПкжй Ф кьСйФ СмТжйФбОпОй. 

351.5. Дия нСТйФбОккя ТПєУмТФ лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ б ТСеТіеі СзТПйСвС лиОмкжзО 
лСгОмзіб оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
зПТФємьУя: 

 лСгОмзСбСю ікнСТйОоією, сС йіУмжмьУя б лСгОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб лиОмідкжХ 
ікУмТФзоіяХ кО еОТОХФбОккя зСрміб кО єгжкжР ТОХФкСз; 

 лСгОмзСбСю ікнСТйОоією, сС йіУмжмьУя б лСгОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОмзСбжХ 
гПзиОТОоіяХ (ТСеТОХФкзОХ), еО язжйж кОУмОб УмТСз УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ, е ФТОХФбОккяй гОкжХ лСгОкжХ ФмСпкююпжХ 
гПзиОТОоіР (ТСеТОХФкзіб); 

 бігСйСУмяйж, сС йіУмямьУя б лСгОкжХ лиОмкжзОйж ебімОХ е єгжкСвС бкПУзФ, еО язжйж 
кОУмОб УмТСз УлиОмж еСаСб'яеОкь біглСбігкС гС лСиСдПкь ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еаіТ 
мО Саиіз єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя"; 

 ікрСю лСгОмзСбСю ікнСТйОоією біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ. 
ЙиОмідкі ікУмТФзоії кО еОТОХФбОккя зСрміб кО єгжкжР ТОХФкСз бжзСТжУмСбФюмьУя гия 

УлиОмж лиОмПдіб, лПТПгаОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй лФкзмФ 351.1 оієї УмОммі. 
ЙСгОмзСбі гПзиОТОоії (ТСеТОХФкзж, ебімж е єгжкСвС бкПУзФ), еО язжйж кОУмОб УмТСз УлиОмж 

лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь (еСаСб'яеОкь е єгжкСвС бкПУзФ), бжзСТжУмСбФюмьУя гия УлиОмж 
біглСбігкжХ лиОмПдіб, язсС СаСб'яеСз сСгС егіРУкПккя мОзСї УлиОмж біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ, ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еаіТ мО Саиіз єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП 
гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя", ікржХ Озміб еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй 
язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, бжкжзОє ліУия лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії. 

351.6. КПєУмТ лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ б ТСеТіеі СзТПйСвС лиОмкжзО лСгОмзіб 
нСТйФємьУя сСгПккС, зТій бжХігкжХ, УбямзСбжХ мО кПТСаСпжХ гкіб, оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, Ф йПдОХ зСрміб, УлиОпПкжХ кО 
єгжкжР ТОХФкСз мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб, мО е ФТОХФбОккяй кОябкжХ Ф мОзСвС лиОмкжзО 
УФй лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь біглСбігкС гС лФкзмФ 351.8 
оьСвС КСгПзУФ е гСмТжйОккяй мОзСї пПТвСбСУмі УлиОмж: 

 Ф лПТрФ пПТвФ - кПгСїйзО е єгжкСвС бкПУзФ; 
 Ф гТФвФ пПТвФ - лСгОмзСбжР аСТв Ф йПдОХ біглСбігкСвС лСгОмзФ ОаС еаСТФ, 

еОаСТвСбОкСУмі е ікржХ лиОмПдіб, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж, евігкС е пПТвСбіУмю РСвС бжкжзкПккя, е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь 
лФкзмФ 131.2 УмОммі 131 оьСвС КСгПзУФ; 

 Ф мТПмю пПТвФ - вТСрСбі еСаСб'яеОккя, бжекОпПкі кО лігУмОбі лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-
ТірПкь, Ф ХТСкСиСвіпкСйФ лСТягзФ кОгХСгдПккя лиОмідкжХ ікУмТФзоіР кО еОТОХФбОккя 
зСрміб кО єгжкжР ТОХФкСз, язсС мОзі лиОмідкі ікУмТФзоії йіУмямь ікнСТйОоію лТС гОмФ 
мО кСйПТ біглСбігкСвС лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя; 

 Ф пПмбПТмФ пПТвФ - бжекОпПкі лиОмкжзСй лСгОмзФ (лСгОмзСбжй ОвПкмСй) вТСрСбі 
еСаСб'яеОккя іе еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб, йіУоПбжХ лСгОмзіб, єгжкСвС 
бкПУзФ Ф ХТСкСиСвіпкСйФ лСТягзФ кОгХСгдПккя лиОмідкжХ ікУмТФзоіР кО еОТОХФбОккя 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
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зСрміб кО єгжкжР ТОХФкСз, язсС мОзі лиОмідкі ікУмТФзоії йіУмямь ікнСТйОоію лТС 
лТжекОпПккя біглСбігкСвС лиОмПдФ мО РСвС СгПТдФбОпО; 

 Ф л'ямФ пПТвФ - вТСрСбі еСаСб'яеОккя іе еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб Ф 
ХТСкСиСвіпкСйФ лСТягзФ кОгХСгдПккя лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР (ТСеТОХФкзіб) Ф УФйі 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь біглСбігкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, е ФТОХФбОккяй УмТСзіб 
УлиОмж; 

 Ф рСУмФ пПТвФ - вТСрСбі еСаСб'яеОккя е йіУоПбжХ лСгОмзіб Ф ХТСкСиСвіпкСйФ лСТягзФ 
кОгХСгдПккя лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР (ТСеТОХФкзіб) Ф УФйі лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
біглСбігкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, е ФТОХФбОккяй УмТСзіб УлиОмж; 

 Ф УьСйФ пПТвФ - ікрі лиОмПді, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж, Ф ХТСкСиСвіпкСйФ лСТягзФ кОгХСгдПккя лиОмідкжХ ікУмТФзоіР 
кО еОТОХФбОккя зСрміб кО єгжкжР ТОХФкСз, язсС мОзі лиОмідкі ікУмТФзоії йіУмямь 
ікнСТйОоію лТС лТжекОпПккя біглСбігкСвС лиОмПдФ мО РСвС СгПТдФбОпО. 

351.7. ЙТж нСТйФбОккі КПєУмТФ лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ б ТСеТіеі СзТПйСвС лиОмкжзО 
лСгОмзіб е йПмСю бжекОпПккя СгПТдФбОпіб лиОмПдіб е зСрміб, сС кОгХСгямь кО єгжкжР 
ТОХФкСз, оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
бжзСТжУмСбФє: 

 ікнСТйОоію лТС СгПТдФбОпО лиОмПдФ, еОекОпПкФ лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф біглСбігкСйФ 
лиОмідкіР ікУмТФзоії кО еОТОХФбОккя зСрміб кО єгжкжР ТОХФкСз. ЯзсС СгПТдФбОпіб 
гПзіиьзО, мОзСд бТОХСбФємьУя ікнСТйОоія лТС ТСелСгіи зСрміб йід кжйж, Ф ТОеі її 
еОекОпПккя; 

 ікнСТйОоію лТС СгПТдФбОпО лиОмПдФ, еОекОпПкФ лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф гПзиОТОоії 
(ТСеТОХФкзФ, ебімі е єгжкСвС бкПУзФ) е біглСбігкСвС лиОмПдФ е зСрміб, сС кОгХСгямь 
кО єгжкжР ТОХФкСз, е ФТОХФбОккяй гОкжХ СУмОккьСї ФмСпкююпСї гПзиОТОоії 
(ТСеТОХФкзФ, ебімФ е єгжкСвС бкПУзФ). ЯзсС СгПТдФбОпіб гПзіиьзО, бТОХСбФємьУя 
лТіСТжмПмкіУмь ТСелСгіиФ зСрміб, бжекОпПкО лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф мОзіР лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії (ТСеТОХФкзФ, ебімі е єгжкСвС бкПУзФ). 

К ТОеі бжябиПккя лСйжиСз пж ТСеаідкСУмПР Ф еОекОпПкіР лиОмкжзСй лСгОмзіб ікнСТйОоії 
Ф лиОмідкіР ікУмТФзоії кО еОТОХФбОккя зСрміб кО єгжкжР ТОХФкСз, бкОУиігСз пСвС 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кП йСдП 
бжекОпжмж кОиПдкіУмь лиОмПдФ біглСбігкСйФ СгПТдФбОпФ, УФйО мОзСвС лиОмПдФ (РСвС 
пОУмжкО) кП бзиюпОємьУя гС КПєУмТФ лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ б ТСеТіеі СзТПйСвС 
лиОмкжзО лСгОмзіб мО ббОдОємьУя лСйжизСбС УлиОпПкжйж вТСрСбжйж еСаСб'яеОккяйж. ЙТж 
оьСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф гПкь нСТйФбОккя КПєУмТФ лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ б ТСеТіеі 
СзТПйСвС лиОмкжзО лСгОмзіб кОгУжиОємьУя лСбігСйиПккя б ПиПзмТСккжР зОаікПм лТС 
бжябиПкі лСйжизж пж ТСеаідкСУмі. 

351.8. ЛФйж лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь (еСаСб'яеОкь е єгжкСвС бкПУзФ) і лПкі, еО гОкжйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, 
ббОдОюмьУя зСрмОйж, сС кОгіРриж кО єгжкжР ТОХФкСз, і бТОХСбФюмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТж нСТйФбОккі 
КПєУмТФ лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ б ТСеТіеі СзТПйСвС лиОмкжзО лСгОмзіб кО гОмФ 
нСТйФбОккя мОзСвС КПєУмТФ. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм бжекОпжмж кОлТяй 
бжзСТжУмОккя УФйж лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО лПкі, 
кОябкжХ кО гОмФ нСТйФбОккя КПєУмТФ лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ б ТСеТіеі СзТПйСвС 
лиОмкжзО лСгОмзіб, язі лСбжккі бТОХСбФбОмжУя лТж нСТйФбОккі мОзСвС КПєУмТФ. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП лСеаОбияюмь лиОмкжзО лСгОмзіб лТОбО кО лСбПТкПккя 
лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь і лПкі Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
УмОммПю 43 оьСвС КСгПзУФ. 

351.9. КПєУмТ лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ б ТСеТіеі СзТПйСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР аФб 
кОгіУиОкжР гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф 
УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, Ф УзиОгі ебПгПкСвС ТПєУмТФ 
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лиОмПдіб е єгжкСвС ТОХФкзФ, УмОє гСУмФлкжй гия лПТПвиягФ мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ пПТПе 
ПиПзмТСккжР зОаікПм Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 421 оьСвС КСгПзУФ. 

351.10. ЙСТягСз нФкзоіСкФбОккя єгжкСвС ТОХФкзФ мО бжзСкОккя кСТй оієї УмОммі 
оПкмТОиькжйж СТвОкОйж бжзСкОбпСї биОгж бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 36. ЙСгОмзСбжР СаСб'яеСз 
36.1. ЙСгОмзСбжй СаСб'яезСй бжекОємьУя СаСб'яеСз лиОмкжзО лСгОмзФ СапжУижмж, 

еОгПзиОТФбОмж мО/ОаС УлиОмжмж УФйФ лСгОмзФ мО еаСТФ б лСТягзФ і УмТСзж, бжекОпПкі ожй 
КСгПзУСй, еОзСкОйж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

36.2. ЙСгОмзСбжР СаСб'яеСз бжкжзОє Ф лиОмкжзО еО зСдкжй лСгОмзСй мО еаСТСй. 
36.3. ЙСгОмзСбжР СаСб'яеСз є аПеФйСбкжй і лПТрСпПТвСбжй УмСУСбкС ікржХ 

кПлСгОмзСбжХ СаСб'яезіб лиОмкжзО лСгОмзіб, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 
36.4. ВжзСкОккя лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ йСдП егіРУкюбОмжУя лиОмкжзСй лСгОмзіб 

УОйСУміРкС ОаС еО гСлСйСвСю УбСвС лТПгУмОбкжзО пж лСгОмзСбСвС ОвПкмО. 
36.5. ВіглСбігОиькіУмь еО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ 

кПУП лиОмкжз лСгОмзіб, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй ОаС еОзСкОйж е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж. 

ЛмОммя 37. ВжкжзкПккя, ейікО і лТжлжкПккя лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ 
37.1. ЙігУмОбж гия бжкжзкПккя, ейікж і лТжлжкПккя лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ, лСТягСз і 

ФйСбж РСвС бжзСкОккя бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй ОаС еОзСкОйж е лжмОкь йжмкСї 
УлТОбж. 

37.2. ЙСгОмзСбжР СаСб'яеСз бжкжзОє Ф лиОмкжзО лСгОмзФ е йСйПкмФ кОУмОккя СаУмОбжк, е 
язжйж оПР КСгПзУ мО еОзСкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж лСб'яеФє УлиОмФ кжй лСгОмзФ. 

37.3. ЙігУмОбОйж гия лТжлжкПккя лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ, зТій РСвС бжзСкОккя, є: 
37.3.1. иізбігОоія юТжгжпкСї СУСаж; 
37.3.2. УйПТмь ніежпкСї СУСаж, бжекОккя її кПгієегОмкСю ОаС аПебіУкС бігУФмкьСю; 
37.3.3. бмТОмО СУСаСю СекОз лиОмкжзО лСгОмзФ, язі бжекОпПкі ожй КСгПзУСй; 
37.3.4. УзОУФбОккя лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ Ф лПТПгаОпПкжР еОзСкСгОбУмбСй УлСУіа. 

ЛмОммя 38. ВжзСкОккя лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ 
38.1. ВжзСкОккяй лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ бжекОємьУя УлиОмО б лСбкСйФ СаУяеі лиОмкжзСй 

біглСбігкжХ УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф бУмОкСбиПкжР лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй 
УмТСз. 

38.2. ЛлиОмО лСгОмзФ мО еаСТФ егіРУкюємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ аПелСУПТПгкьС, О Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй, - лСгОмзСбжй ОвПкмСй, ОаС 
лТПгУмОбкжзСй лиОмкжзО лСгОмзФ. 

38.3. ЛлСУіа, лСТягСз мО УмТСзж бжзСкОккя лСгОмзСбСвС СаСб'яезФ бУмОкСбиююмьУя ожй 
КСгПзУСй мО еОзСкОйж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

ЛмОммя 381. ВжекОпПккя йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
381.1. ЖікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя (ЖЙЗ). 
381.1.1. ЖікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя (ЖЙЗ) сСгС еПйПиькСї гіиякзж, кСТйОмжбкО 

вТСрСбО СоікзО язСї лТСбПгПкО, СапжУиюємьУя еО нСТйФиСю: 
ЖЙЗ = ЗГИг Х К Х Ж / 12, 

гП: 
ЖЙЗ - йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя; 
ЗГИг - кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО біглСбігкСї еПйПиькСї гіиякзж е ФТОХФбОккяй 

зСПніоієкмО ікгПзУОоії, бжекОпПкСвС біглСбігкС гС лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй 
гия УлТОбияккя лиОмж еО еПйию; 

К - зСПніоієкм, язжР УмОкСбжмь 0,05; 
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Ж - зіиьзіУмь зОиПкгОТкжХ йіУяоіб, лТСмявСй язжХ еПйПиькО гіиякзО лПТПаФбОє Ф 
биОУкСУмі, СТПкгі, зСТжУмФбОккі кО ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) 
лиОмкжзО лСгОмзіб. 

381.1.2. ЖікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя (ЖЙЗ) сСгС еПйПиькСї гіиякзж, кСТйОмжбкО 
вТСрСбО СоікзО язСї кП лТСбПгПкО, СапжУиюємьУя еО нСТйФиСю: 

ЖЙЗ = ЗГИ Х S Х К Х Ж / 12, 
гП: 
ЖЙЗ - йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя; 
ЗГИ - кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО 1 вПзмОТО Тіииі лС АбмСкСйкіР КПУлФаиіоі КТжй ОаС лС 

СаиОУмі е ФТОХФбОккяй зСПніоієкмО ікгПзУОоії, бжекОпПкСвС біглСбігкС гС лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй гия УлТОбияккя лиОмж еО еПйию; 

S - лиСсО еПйПиькСї гіиякзж, вПзмОТОХ; 
К - зСПніоієкм, сС УмОкСбжмь 0,05; 
Ж - зіиьзіУмь зОиПкгОТкжХ йіУяоіб, лТСмявСй язжХ еПйПиькО гіиякзО лПТПаФбОє Ф 

биОУкСУмі, СТПкгі, зСТжУмФбОккі кО ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) 
лиОмкжзО лСгОмзіб. 

381.1.3. ЙТж СапжУиПккі йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя лиОмкжзОйж єгжкСвС 
лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж - ніежпкжйж СУСаОйж - ліглТжєйояйж, язі лТСбОгямь гіяиькіУмь 
бжзиюпкС б йПдОХ нПТйПТУьзСвС вСУлСгОТУмбО, еОТПєУмТСбОкСвС біглСбігкС гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС нПТйПТУьзП вСУлСгОТУмбС", зСПніоієкм "К", бжекОпПкжР Ф ліглФкзмОХ 381.1.1 і 
381.1.2 оьСвС лФкзмФ, еОУмСУСбФємьУя Ф лСиСбжккСйФ ТСейіТі. 

381.1.4. ЖікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя бжекОпОємьУя еО лПТіСг бСиСгіккя 
(зСТжУмФбОккя) еПйПиькСю гіиякзСю, язжР лТжлОгОє кО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) 
Тіз. 

381.2. ЖікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя кП бжекОпОємьУя гия: 
 еПйПиькжХ гіиякСз, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гОпкжйж (гОпкС-аФгібПиькжйж) мО 

УОгібкжпжйж (вСТСгкжоьзжйж) зССлПТОмжбОйж (мСбОТжУмбОйж), О мОзСд кОаФмі Ф 
биОУкіУмь/зСТжУмФбОккя пиПкОйж ожХ зССлПТОмжбіб (мСбОТжУмб) Ф ТПеФиьмОмі 
лТжбОмжеОоії (зФлібиі/лТСгОдФ, СТПкгж) Ф йПдОХ еПйПиь, сС кОиПдОиж ожй 
зССлПТОмжбОй (мСбОТжУмбОй) кО лТОбі зСиПзмжбкСї биОУкСУмі пж лПТПаФбОиж Ф їХ 
лСУміРкСйФ зСТжУмФбОккі; 

 еПйПиь еОлОУФ; 
 кПбжмТПаФбОкжХ еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), ТСелСТягкжзОйж язжХ є СТвОкж йіУоПбСвС 

УОйСбТягФбОккя, зТій мОзжХ еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), лПТПгОкжХ СТвОкОйж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя б СТПкгФ; 

 еПйПиькжХ гіиякСз еСк бігпФдПккя мО аПеФйСбкСвС (СаСб'яезСбСвС) бігУПиПккя, сС 
еОекОиж ТОгіСОзмжбкСвС еОаТФгкПккя бкОУиігСз НСТкСажиьУьзСї зОмОУмТСнж; 

 еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, язі кОиПдОмь 
ніежпкжй СУСаОй кО лТОбі биОУкСУмі мО/ОаС кО лТОбі зСТжУмФбОккя мО УмОкСй кО 1 
Уіпкя 2022 ТСзФ екОХСгжижУя Ф йПдОХ кОУПиПкжХ лФкзміб. 

 еПйПиькжХ гіиякСз, еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), еО язі кП кОТОХСбФбОижУя мО кП 
УлиОпФбОижУя лиОмО еО еПйию ОаС єгжкжР лСгОмСз пПмбПТмСї вТФлж, сС лПТПаФбОюмь 
Ф зСкУПТбОоії, ОаС еОаТФгкПкі бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, ОаС сСгС язжХ 
лТжРкямС ТірПккя лТС кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС 
еаСТіб кО лігУмОбі еОяб лиОмкжзіб лСгОмзіб лТС бжекОккя еПйПиькжХ гіиякСз 
кПлТжгОмкжйж гия бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ е лСмПкоіРкСю еОвТСеСю їХ еОаТФгкПккя 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж. 

ЖікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя гия еПйПиькжХ гіиякСз, еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), 
лПТПгаОпПкжХ ОаеОоСй УьСйжй оьСвС лФкзмФ, кП бжекОпОємьУя еО лПТіСг, еО язжР кП 
бжекОпОємьУя лиОмО еО еПйию ОаС єгжкжР лСгОмСз пПмбПТмСї вТФлж. 

381.3. К ТОеі лПТПгОпі еПйПиькжХ гіиякСз б СТПкгФ (УФаСТПкгФ), ПйнімПбежУ ОаС ікрП 
зСТжУмФбОккя йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя бжекОпОємьУя гия СТПкгОТіб, 
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зСТжУмФбОпіб кО ікржХ ФйСбОХ мОзжХ еПйПиькжХ гіиякСз Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй 
КСгПзУСй. 

381.4. К ТОеі лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі ОаС лТОбО зСТжУмФбОккя, Ф мСйФ пжУиі СТПкгж, 
ПйнімПбежУФ, УФаСТПкгж, кО еПйПиькФ гіиякзФ, бігкПУПкФ гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, 
біг СгкСвС биОУкжзО, СТПкгОТя, зСТжУмФбОпО кО ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ 
ПйнімПбежУФ) гС ікрСвС биОУкжзО, СТПкгОТя, зСТжУмФбОпО кО ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО 
ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ мО еО ФйСбж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мОзСвС 
лТОбО біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя сСгС мОзСї 
еПйПиькСї гіиякзж бжекОпОємьУя гия лСлПТПгкьСвС биОУкжзО, СТПкгОТя, зСТжУмФбОпО кО 
ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) еО лПТіСг е 1 Уіпкя мОзСвС зОиПкгОТкСвС 
ТСзФ гС лСпОмзФ йіУяоя, б язСйФ лТжлжкжиСУя лТОбС биОУкСУмі кО мОзФ еПйПиькФ гіиякзФ, 
ОаС б язСйФ мОзО еПйПиькО гіиякзО лПТПгОкО б зСТжУмФбОккя (СТПкгФ, УФаСТПкгФ, 
ПйнімПбежУ), О гия кСбСвС биОУкжзО, СТПкгОТя ОаС зСТжУмФбОпО кО ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ 
пжУиі кО ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) - лСпжкОюпж е йіУяоя, б язСйФ бік кОаФб лТОбС биОУкСУмі ОаС 
лТОбС зСТжУмФбОккя, Ф мСйФ пжУиі СТПкгж, ПйнімПбежУФ, УФаСТПкгж кО мОзФ еПйПиькФ гіиякзФ, 
мО бТОХСбФємьУя Ф УзиОгі еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя зСдкСвС е 
мОзжХ биОУкжзіб ОаС зСТжУмФбОпіб. 

К ТОеі бігУФмкСУмі гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі ОаС лТОбО 
зСТжУмФбОккя, Ф мСйФ пжУиі СТПкгж, ПйнімПбежУФ, УФаСТПкгж, кО еПйПиькФ гіиякзФ, бігкПУПкФ 
гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, біг СгкСвС биОУкжзО, СТПкгОТя, зСТжУмФбОпО кО ікржХ 
ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) гС ікрСвС биОУкжзО, СТПкгОТя, зСТжУмФбОпО кО 
ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ 
йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя сСгС мОзСї еПйПиькСї гіиякзж бжекОпОємьУя гия 
лСлПТПгкьСвС биОУкжзО, СТПкгОТя, зСТжУмФбОпО кО ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ 
ПйнімПбежУФ) кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз. 

ЛмОммя 39. МТОкУнПТмкП оікСФмбСТПккя 
39.1. ЙТжкожл "бжмявкФмСї ТФзж" 
39.1.1. ЙиОмкжз лСгОмзФ, язжР аПТП ФпОУмь Ф зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії, лСбжкПк бжекОпОмж 

СаУяв РСвС СлСгОмзСбФбОкСвС лТжаФмзФ біглСбігкС гС лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" (Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя - Ф бжлОгзОХ, язсС еОУмСУФбОккя лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" лПТПгаОпПкС 
ожй КСгПзУСй ОаС йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж). 

39.1.2. ИаУяв СлСгОмзСбФбОкСвС лТжаФмзФ (Са'єзмО СлСгОмзФбОккя), СмТжйОкСвС 
лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР аПТП ФпОУмь б СгкіР пж аіиьрП зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ, 
ббОдОємьУя мОзжй, сС біглСбігОє лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", язсС ФйСбж еОекОпПкжХ 
СлПТОоіР кП бігТіекяюмьУя біг ФйСб, сС еОУмСУСбФюмьУя йід кПлСб'яеОкжйж СУСаОйж Ф 
УлібУмОбкжХ кПзСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ. 

39.1.3. ЯзсС ФйСбж б СгкіР пж аіиьрП зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ кП біглСбігОюмь 
лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", лТжаФмСз, язжР аФб аж кОТОХСбОкжР лиОмкжзФ лСгОмзіб б ФйСбОХ 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, сС біглСбігОє еОекОпПкСйФ лТжкожлФ, бзиюпОємьУя гС 
СлСгОмзСбФбОкСвС лТжаФмзФ (Са'єзмО СлСгОмзФбОккя) лиОмкжзО лСгОмзФ. 

39.1.4. ВУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї 
ТФзж" лТСбСгжмьУя еО йПмСгОйж, бжекОпПкжйж лФкзмСй 39.3 оієї УмОммі, е йПмСю лПТПбіТзж 
лТОбжиькСУмі, лСбкСмж кОТОХФбОккя мО УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб. 

39.2. КСкмТСиьСбОкі СлПТОоії 
39.2.1. ЗОУОгж бжекОпПккя СлПТОоіР зСкмТСиьСбОкжйж: 
39.2.1.1. КСкмТСиьСбОкжйж СлПТОоіяйж є вСУлСгОТУьзі СлПТОоії лиОмкжзО лСгОмзіб, сС 

йСдФмь ближбОмж кО Са'єзм СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб лиОмкжзО 
лСгОмзіб (гия ТПежгПкміб Дія Лімі - лиОмкжзіб лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ - кО нікОкУСбжР 
ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкжР Ф нікОкУСбіР ебімкСУмі евігкС е кОоіСкОиькжйж 
лСиСдПккяйж (УмОкгОТмОйж) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжйж УмОкгОТмОйж 
нікОкУСбСї ебімкСУмі), О УОйП: 
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О) вСУлСгОТУьзі СлПТОоії, сС егіРУкююмьУя е лСб'яеОкжйж СУСаОйж - кПТПежгПкмОйж, б 
мСйФ пжУиі Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 39.2.1.5 оьСвС ліглФкзмФ; 

а) еСбкіркьСПзСкСйіпкі вСУлСгОТУьзі СлПТОоії е лТСгОдФ мО/ОаС лТжгаОккя мСбОТіб 
мО/ОаС лСУиФв пПТПе зСйіУіСкПТіб-кПТПежгПкміб; 

б) вСУлСгОТУьзі СлПТОоії, сС егіРУкююмьУя е кПТПежгПкмОйж, еОТПєУмТСбОкжйж Ф 
гПТдОбОХ (кО мПТжмСТіяХ), бзиюпПкжХ гС лПТПиізФ гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.2.1.2 оьСвС ліглФкзмФ, ОаС язі є 
ТПежгПкмОйж ожХ гПТдОб; 

в) вСУлСгОТУьзі СлПТОоії, сС егіРУкююмьУя е кПТПежгПкмОйж, язі кП УлиОпФюмь лСгОмСз 
кО лТжаФмСз (зСТлСТОмжбкжР лСгОмСз), Ф мСйФ пжУиі е гСХСгіб, СмТжйОкжХ еО йПдОйж 
гПТдОбж ТПєУмТОоії мОзжХ кПТПежгПкміб, мО/ОаС кП є лСгОмзСбжйж ТПежгПкмОйж гПТдОбж, б 
язіР бСкж еОТПєУмТСбОкі яз юТжгжпкі СУСаж. ЙПТПиіз СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбжХ нСТй мОзжХ 
кПТПежгПкміб б ТСеТіеі гПТдОб (мПТжмСТіР) еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К ТОеі бкПУПккя ейік гС лПТПиізФ СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбжХ нСТй кПТПежгПкміб Ф ТСеТіеі 
гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС оьСвС 
ліглФкзмФ, бСкж кОажТОюмь пжккСУмі е 1 Уіпкя ебімкСвС ТСзФ, сС кОУмОє еО зОиПкгОТкжй 
ТСзСй, Ф язСйФ бкПУПкС мОзі ейікж. 

ЯзсС кПТПежгПкмСй, СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбО нСТйО язСвС бзиюпПкО гС лПТПиізФ, 
еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "в" оьСвС ліглФкзмФ, Ф 
ебімкСйФ ТСоі УлиОпФбОбУя лСгОмСз кО лТжаФмСз (зСТлСТОмжбкжР лСгОмСз), вСУлСгОТУьзі 
СлПТОоії лиОмкжзО лСгОмзіб е мОзжй кПТПежгПкмСй еО бігУФмкСУмі зТжмПТіїб, бжекОпПкжХ 
ліглФкзмОйж "О" - "б" оьСвС ліглФкзмФ, бжекОюмьУя кПзСкмТСиьСбОкжйж; 

ґ) вСУлСгОТУьзі СлПТОоії (Ф мСйФ пжУиі бкФмТіркьСвСУлСгОТУьзі ТСеТОХФкзж), сС 
егіРУкююмьУя йід кПТПежгПкмСй мО РСвС лСУміРкжй лТПгУмОбкжомбСй б КзТОїкі. 

39.2.1.2. Йіг пОУ бжекОпПккя лПТПиізФ гПТдОб (мПТжмСТіР) гия оіиПР ліглФкзмФ "б" 
ліглФкзмФ 39.2.1.1 оьСвС ліглФкзмФ КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж бТОХСбФє мОзі зТжмПТії: 

 гПТдОбж (мПТжмСТії), Ф язжХ УмОбзО лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб (зСТлСТОмжбкжР 
лСгОмСз) кО 5 і аіиьрП бігУСмзСбжХ лФкзміб кждпО, кід б КзТОїкі, ОаС язі кОгОюмь 
УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя ліиьвСбі ТПджйж СлСгОмзФбОккя, ОаС б язжХ СУСаижбСУмі 
ТСеТОХФкзФ аОеж СлСгОмзФбОккя нОзмжпкС гСебСияюмь УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя кП 
УлиОпФбОмж лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб (зСТлСТОмжбкжР лСгОмСз) ОаС 
УлиОпФбОмж РСвС еО УмОбзСю, кО 5 і аіиьрП бігУСмзСбжХ лФкзміб кждпСю, кід б КзТОїкі; 

 гПТдОбж, е язжйж КзТОїкСю кП ФзиОгПкі йідкОТСгкі гСвСбСТж е лСиСдПккяйж лТС 
Сайік ікнСТйОоією; 

 гПТдОбж, зСйлПмПкмкі СТвОкж язжХ кП еОаПелПпФюмь УбСєпОУкжР мО лСбкжР Сайік 
лСгОмзСбСю мО нікОкУСбСю ікнСТйОоією кО еОлжмж оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ИлПТОоії е зСкмТОвПкмСй, еОТПєУмТСбОкжй Ф гПТдОбі (кО мПТжмСТії), бзиюпПкіР гС 
еОекОпПкСвС лПТПиізФ, бжекОюмьУя зСкмТСиьСбОкжйж е 1 Уіпкя ебімкСвС ТСзФ, кОУмФлкСвС еО 
зОиПкгОТкжй ТСзСй, Ф язСйФ гПТдОбж (мПТжмСТії) аФиС бзиюпПкС гС мОзСвС лПТПиізФ. 

39.2.1.3. бжзиюпПкС; 
39.2.1.4. ГСУлСгОТУьзСю СлПТОоією гия оіиПР мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя є бУі бжгж 

СлПТОоіР, гСвСбСТіб ОаС гСйСбиПкСУмПР, гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкжХ ОаС 
кПлігмбПТгдПкжХ, сС йСдФмь ближбОмж кО Са'єзм СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб лиОмкжзО лСгОмзіб (гия ТПежгПкміб Дія Лімі - лиОмкжзіб лСгОмзФ кО СУСаижбжХ 
ФйСбОХ - кО нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкжР Ф нікОкУСбіР ебімкСУмі 
евігкС е кОоіСкОиькжйж лСиСдПккяйж (УмОкгОТмОйж) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС 
йідкОТСгкжйж УмОкгОТмОйж нікОкУСбСї ебімкСУмі), еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС: 

О) СлПТОоії е мСбОТОйж, мОзжйж яз УжТСбжкО, вСмСбО лТСгФзоія мСсС; 
а) СлПТОоії е лТжгаОккя (лТСгОдФ) лСУиФв; 
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б) СлПТОоії е кПйОмПТіОиькжйж ОзмжбОйж, мОзжйж яз ТСяимі, иіоПкеії, лиОмО еО 
бжзСТжУмОккя лОмПкміб, мСбОТкжХ екОзіб, кСФ-ХОФ мСсС, О мОзСд е аФгь-язжйж ікржйж 
Са'єзмОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 

в) нікОкУСбі СлПТОоії, бзиюпОюпж иіежкв, ФпОУмь б ікбПУмжоіяХ, зТПгжмОХ, зСйіУії еО 
вОТОкмію мСсС; 

ґ) СлПТОоії е зФлібиі пж лТСгОдФ зСТлСТОмжбкжХ лТОб, ОзоіР ОаС ікржХ ікбПУмжоіР, зФлібиі 
пж лТСгОдФ гСбвСУмТСзСбжХ йОмПТіОиькжХ і кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб; 

г) СлПТОоії (Ф мСйФ пжУиі бкФмТіркьСвСУлСгОТУьзі ТСеТОХФкзж), сС егіРУкююмьУя йід 
кПТПежгПкмСй мО РСвС лСУміРкжй лТПгУмОбкжомбСй б КзТОїкі; 

П) СлПТОоії, Ф ТПеФиьмОмі язжХ СаУяв гСХСгФ мО/ОаС нікОкУСбжР ТПеФиьмОм лиОмкжзО 
лСгОмзФ ейПкрФємьУя бкОУиігСз лСбкСї ОаС пОУмзСбСї, аПелСбСТСмкСї ОаС мжйпОУСбСї 
лПТПгОпі нФкзоіР ТОеСй е йОмПТіОиькжйж мО/ОаС кПйОмПТіОиькжйж ОзмжбОйж (ОаС аПе кжХ), 
бжвСгОйж, ТжежзОйж мО йСдижбСУмяйж ікрСйФ лиОмкжзФ лСгОмзФ (ікріР СУСаі) б мжХ 
бжлОгзОХ, зСиж Ф беОєйСбігкСУжкОХ йід кПлСб'яеОкжйж СУСаОйж мОзО лПТПгОпО кП 
егіРУкюбОиОУя а аПе зСйлПкУОоії, кПеОиПдкС біг мСвС, пж бігСаТОдПкі мОзі СлПТОоії Ф 
аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ. 

39.2.1.5. ЯзсС б иОкоювФ вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР йід лиОмкжзСй лСгОмзіб мО 
кПТПежгПкмСй, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 39.2.1.1 оьСвС лФкзмФ, лТОбС биОУкСУмі кО лТПгйПм 
(ТПеФиьмОм) мОзСї СлПТОоії лПТр кід лПТПРмж біг лиОмкжзО лСгОмзіб гС мОзСвС кПТПежгПкмО (Ф 
ТОеі ПзУлСТмкжХ СлПТОоіР) ОаС лПТр кід лПТПРмж біг мОзСвС кПТПежгПкмО гС лиОмкжзО 
лСгОмзіб (Ф ТОеі ійлСТмкжХ СлПТОоіР) лПТПХСгжмь гС Сгкієї ОаС гПзіиьзСХ СУіа і СлПТОоія йід 
біглСбігкжй ТПежгПкмСй мО дСгкСю е мОзжХ СУіа кП бжекОбОиОУя лиОмкжзСй лСгОмзФ 
зСкмТСиьСбОкСю СлПТОоією, мОзО СлПТОоія ббОдОємьУя зСкмТСиьСбОкСю СлПТОоією йід 
лиОмкжзСй лСгОмзіб мО мОзжй кПТПежгПкмСй, язсС СУСаж, гС язжХ лПТПРриС лТОбС 
биОУкСУмі: 

 кП бжзСкФюмь Ф мОзіР УФзФлкСУмі СлПТОоіР іУмСмкжХ нФкзоіР, лСб'яеОкжХ е лТжгаОккяй 
(лТСгОдПй) мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

 кП бжзСТжУмСбФюмь Ф мОзіР УФзФлкСУмі СлПТОоіР іУмСмкжХ Озмжбіб мО/ОаС кП лТжРйОюмь 
кО УПаП іУмСмкжХ Тжежзіб гия СТвОкіеОоії лТжгаОккя (лТСгОдФ) мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв). 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ: 
 ліг іУмСмкжйж нФкзоіяйж ТСеФйіюмьУя нФкзоії, язі лиОмкжз лСгОмзіб мО кПТПежгПкм - 

УмСТСкж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії кП йСвиж а бжзСкОмж УОйСУміРкС Ф УбСїР ебжпОРкіР 
гіяиькСУмі аПе еОиФпПккя ікржХ СУіа мО бжзСТжУмОккя Озмжбіб мОзжХ СУіа; 

 ліг іУмСмкжйж ОзмжбОйж ТСеФйіюмьУя Озмжбж, бжзСТжУмОккя язжХ є кПСаХігкжй ліг пОУ 
егіРУкПккя мОзжХ СлПТОоіР мО язі бігУФмкі Ф лиОмкжзО лСгОмзіб мО кПТПежгПкмО - УмСТік 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії; 

 ліг іУмСмкжйж ТжежзОйж ТСеФйіюмьУя Тжежзж, лТжРкяммя язжХ є СаСб'яезСбжй гия 
гіиСбСї лТОзмжзж мОзжХ СлПТОоіР. 

39.2.1.6. ЗПзСкмТСиьСбОкі СлПТОоії - аФгь-язі вСУлСгОТУьзі СлПТОоії, кП лПТПгаОпПкі 
ліглФкзмОйж 39.2.1.1 і 39.2.1.5 ліглФкзмФ 39.2.1 оьСвС лФкзмФ, сС егіРУкююмьУя йід 
кПлСб'яеОкжйж СУСаОйж. 

39.2.1.7. ГСУлСгОТУьзі СлПТОоії, лПТПгаОпПкі ліглФкзмОйж 39.2.1.1 (зТій СлПТОоіР, сС 
егіРУкююмьУя йід кПТПежгПкмСй мО РСвС лСУміРкжй лТПгУмОбкжомбСй б КзТОїкі) і 39.2.1.5 
оьСвС ліглФкзмФ, бжекОюмьУя зСкмТСиьСбОкжйж, язсС СгкСпОУкС бжзСкФюмьУя мОзі ФйСбж: 

 ТіпкжР гСХіг лиОмкжзО лСгОмзіб біг аФгь-язСї гіяиькСУмі, бжекОпПкжР еО лТОбжиОйж 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, лПТПбжсФє 150 йіиьРСкіб вТжбПкь (еО бжТОХФбОккяй 
кПлТяйжХ лСгОмзіб) еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз; 

 СаУяв мОзжХ вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР лиОмкжзО лСгОмзіб е зСдкжй зСкмТОвПкмСй, 
бжекОпПкжР еО лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, лПТПбжсФє 10 йіиьРСкіб вТжбПкь 
(еО бжТОХФбОккяй кПлТяйжХ лСгОмзіб) еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз. 

ГСУлСгОТУьзі СлПТОоії, сС егіРУкююмьУя йід кПТПежгПкмСй мО РСвС лСУміРкжй 
лТПгУмОбкжомбСй б КзТОїкі, бжекОюмьУя зСкмТСиьСбОкжйж, язсС СаУяв мОзжХ 
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вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР, бжекОпПкжР еО лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, лПТПбжсФє 10 
йіиьРСкіб вТжбПкь (еО бжТОХФбОккяй кПлТяйжХ лСгОмзіб) еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) Тіз. 

39.2.1.8. КйСбж, еО язжХ вСУлСгОТУьзі СлПТОоії бжекОюмьУя мОзжйж, сС біглСбігОюмь 
лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж": 

 язсС оікж (кОоікзж) кО мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж) лігиявОюмь гПТдОбкСйФ 
ТПвФиюбОккю евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, оікО ббОдОємьУя мОзСю, сС біглСбігОє 
лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", язсС бСкО бУмОкСбиПкО біглСбігкС гС лТОбжи мОзСвС 
ТПвФиюбОккя. МП лСиСдПккя кП лСржТюємьУя кО бжлОгзж, зСиж бУмОкСбиюємьУя 
йікійОиькО (йОзУжйОиькО) оікО (кОоікзО) лТСгОдФ ОаС ікгжзОмжбкО оікО. К мОзСйФ 
ТОеі оікО СлПТОоії, сС біглСбігОє лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", бжекОпОємьУя 
біглСбігкС гС оієї УмОммі, ОиП кП йСдП аФмж йПкрСю еО йікійОиькФ оікФ (кОоікзФ) ОаС 
ікгжзОмжбкФ оікФ мО аіиьрСю еО йОзУжйОиькФ оікФ (кОоікзФ); 

 язсС ліг пОУ егіРУкПккя СлПТОоії СаСб'яезСбжй є лТСбПгПккя Соікзж, бОТміУмь Са'єзмО 
Соікзж є лігУмОбСю гия бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" гия 
оіиПР СлСгОмзФбОккя; 

 Ф ТОеі лТСбПгПккя ОФзоіСкФ (лФаиіпкжХ мСТвіб), СаСб'яезСбіУмь лТСбПгПккя язСвС 
бжекОпПкО еОзСкСй, ФйСбж, язі УзиОижУя еО ТПеФиьмОмОйж мОзСвС ОФзоіСкФ (лФаиіпкжХ 
мСТвіб), бжекОюмьУя мОзжйж, сС біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж"; 

 язсС лТСгОд (бігпФдПккя) мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі йОРкО, лПТПгОкСвС Ф еОУмОбФ 
лСежпОиькжзСй е йПмСю еОаПелПпПккя бжйСв зТПгжмСТО, егіРУкюємьУя Ф 
лТжйФУСбСйФ лСТягзФ евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ФйСбж, УнСТйСбОкі ліг пОУ мОзСвС 
лТСгОдФ, бжекОюмьУя мОзжйж, сС біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 

39.2.1.9. ИаУяв вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР лиОмкжзО лСгОмзіб гия оіиПР ліглФкзмФ 39.2.1.7 
оьСвС ліглФкзмФ СаТОХСбФємьУя еО оікОйж, сС біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 

39.2.2. ЗіУмОбиПккя зСйПТоіРкжХ мО нікОкУСбжХ ФйСб СлПТОоіР 
39.2.2.1. Дия оіиПР оьСвС КСгПзУФ зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії бжекОюмьУя еіУмОбкжйж е 

кПзСкмТСиьСбОкжйж, язсС: 
 кПйОє екОпкжХ бігйіккСУмПР йід кжйж, сС йСдФмь іУмСмкС ближкФмж кО нікОкУСбжР 

ТПеФиьмОм ліг пОУ еОУмСУФбОккя біглСбігкСвС йПмСгФ мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя; 
 мОзі бігйіккСУмі йСдФмь аФмж ФУФкПкі рияХСй зСТжвФбОккя ФйСб мО нікОкУСбжХ 

ТПеФиьмОміб зСкмТСиьСбОкСї ОаС кПзСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії гия ФкжзкПккя ближбФ 
мОзжХ бігйіккСУмПР кО еіУмОбкіУмь. 

39.2.2.2. Йіг пОУ бжекОпПккя еіУмОбкСУмі СлПТОоіР ОкОиіеФюмьУя мОзі ПиПйПкмж 
зСкмТСиьСбОкСї мО еіУмОбкжХ СлПТОоіР: 

 ХОТОзмПТжУмжзО мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), язі є лТПгйПмСй СлПТОоії; 
 нФкзоії, язі бжзСкФюмьУя УмСТСкОйж СлПТОоії, Озмжбж, сС кжйж бжзСТжУмСбФюмьУя, 

ФйСбж ТСелСгіиФ йід УмСТСкОйж СлПТОоії Тжежзіб мО бжвСг, ТСелСгіи біглСбігОиькСУмі 
йід УмСТСкОйж СлПТОоії мО ікрі ФйСбж СлПТОоії (гОиі - нФкзоіСкОиькжР ОкОиіе); 

 УмОиО лТОзмжзО бігкСУжк мО ФйСбж гСвСбСТіб, ФзиОгПкжХ йід УмСТСкОйж СлПТОоії, язі 
іУмСмкС ближбОюмь кО оікж мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

 ПзСкСйіпкі ФйСбж гіяиькСУмі УмСТік СлПТОоії, бзиюпОюпж ОкОиіе біглСбігкжХ Тжкзіб 
мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), язі іУмСмкС ближбОюмь кО оікж мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

 аіекПУ-УмТОмПвії УмСТік СлПТОоії (еО кОябкСУмі), язі іУмСмкС ближбОюмь кО оікж мСбОТіб 
(ТСаім, лСУиФв). 

К ТОеі бігУФмкСУмі ОаС кПгСУмОмкСУмі ікнСТйОоії лТС СзТПйі кПзСкмТСиьСбОкі СлПТОоії гия 
бжекОпПккя лСзОекжзіб ТПкмОаПиькСУмі йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя нікОкУСбО ікнСТйОоія 
юТжгжпкжХ СУіа, язі егіРУкююмь гіяиькіУмь, еіУмОбкФ іе зСкмТСиьСбОкСю СлПТОоією, еО 
ФйСбж кОябкСУмі ікнСТйОоії лТС мП, сС еОекОпПкі юТжгжпкі СУСаж кП егіРУкююмь СлПТОоії е 
лСб'яеОкжйж СУСаОйж. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 98 gazeta.vobu.ua 
 

ВжекОпПккя еіУмОбкСУмі юТжгжпкжХ СУіа егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй їХ вОиФеПбСї 
УлПожнізж мО біглСбігкжХ бжгіб гіяиькСУмі, сС егіРУкююмьУя кжйж б еіУмОбкжХ е 
зСкмТСиьСбОкСю СлПТОоією ПзСкСйіпкжХ (зСйПТоіРкжХ) ФйСбОХ. 

39.2.2.3. ВжекОпПккя еіУмОбкСУмі зСйПТоіРкжХ мО/ОаС нікОкУСбжХ ФйСб СлПТОоіР е 
ФйСбОйж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії йСдП егіРУкюбОмжУя, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, еО 
ТПеФиьмОмОйж ОкОиіеФ: 

 зіиьзСУмі мСбОТіб, СаУявФ бжзСкОкжХ ТСаім (кОгОкжХ лСУиФв); 
 УмТСзіб бжзСкОккя вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь; 
 ФйСб лТСбПгПккя лиОмПдіб ліг пОУ егіРУкПккя СлПТОоії; 
 СніоіРкСвС зФТУФ вТжбкі гС ікСеПйкСї бОиюмж, бУмОкСбиПкСвС ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 

КзТОїкж, Ф ТОеі бжзСТжУмОккя мОзСї бОиюмж Ф ТСеТОХФкзОХ ліг пОУ егіРУкПккя СлПТОоії, 
ейікж мОзСвС зФТУФ; 

 ТСейіТФ ебжпОРкжХ кОгаОбСз пж екждСз гС оікж мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), еСзТПйО 
екждСз, еФйСбиПкжХ УПеСккжйж мО ікржйж зСижбОккяйж УлСджбпСвС лСлжмФ кО 
мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж), бмТОмСю мСбОТОйж УлСджбпжХ язСУмПР, еОзікпПккяй 
(кОаиждПккяй гОмж еОзікпПккя) УмТСзФ еаПТівОккя (лТжгОмкСУмі, ТПОиіеОоії), еаФмСй 
кПиізбігкжХ ОаС кжеьзСиізбігкжХ мСбОТіб; 

 ТСелСгіиФ лТОб мО СаСб'яезіб йід УмСТСкОйж СлПТОоії, бжекОпПкжХ еО ТПеФиьмОмОйж 
нФкзоіСкОиькСвС ОкОиіеФ. 

39.2.2.4. АкОиіе нФкзоіР, язі бжзСкФюмьУя УмСТСкОйж СлПТОоії, ліг пОУ бжекОпПккя 
еіУмОбкСУмі зСйПТоіРкжХ мО/ОаС нікОкУСбжХ ФйСб СлПТОоіР е ФйСбОйж зСкмТСиьСбОкСї мО 
кПзСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР йСдП лТСбСгжмжУя е ФТОХФбОккяй йОмПТіОиькжХ мО 
кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, сС лПТПаФбОюмь Ф ТСелСТягдПккі УмСТік СлПТОоії мО 
бжзСТжУмСбФюмьУя б оіияХ СмТжйОккя гСХСгФ. 

ДС мОзжХ нФкзоіР, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, кОиПдОмь: 
 гжеОРк і мПХкСиСвіпкП ТСеТСаиПккя мСбОТіб; 
 бжТСакжомбС мСбОТіб; 
 УзиОгПккя мСбОТіб пж їХ зСйлСкПкміб; 
 йСкмОд мО/ОаС ФУмОкСбиПккя СаиОгкОккя; 
 лТСбПгПккя кОФзСбС-гСУиігкжХ мО гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім; 
 лТжгаОккя мСбОТкС-йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР; 
 егіРУкПккя СлмСбСвС пж ТСегТіакСвС лТСгОдФ; 
 кОгОккя лСУиФв е ТПйСкмФ, вОТОкміРкСвС СаУиФвСбФбОккя; 
 йОТзПмжкв, ТПзиОйО мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 
 еаПТівОккя мСбОТіб; 
 мТОкУлСТмФбОккя мСбОТіб; 
 УмТОХФбОккя; 
 кОгОккя зСкУФиьмОоіР, ікнСТйОоіРкП СаУиФвСбФбОккя; 
 бПгПккя аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ; 
 юТжгжпкП СаУиФвСбФбОккя; 
 кОгОккя лПТУСкОиФ; 
 кОгОккя ОвПкмУьзжХ, гСбіТпжХ, зСйіУіРкжХ мО ікржХ лСгіакжХ лСУПТПгкжоьзжХ лСУиФв е 

лТСгОдФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 
 егіРУкПккя зСкмТСию язСУмі; 
 кОбпОккя мО/ОаС лТСнПУіРкО лігвСмСбзО, лПТПлігвСмСбзО ОаС лігбжсПккя збОиінізОоії 

лПТУСкОиФ; 
 СТвОкіеОоія еаФмФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) іе еОиФпПккяй мТПміХ СУіа, язі йОюмь гСУбіг 

біглСбігкСї ТСаСмж;  
 егіРУкПккя УмТОмПвіпкСвС ФлТОбиіккя, Ф мСйФ пжУиі бжекОпПккя оікСбСї лСиімжзж, 

УмТОмПвії бжТСакжомбО мО ТПОиіеОоії мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), СаУявіб лТСгОдФ мО 
ОУСТмжйПкмФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), їХ УлСджбпжХ язСУмПР, О мОзСд егіРУкПккя 
СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя. 
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ВжекОпПккя мО ОкОиіе нФкзоіР, язі бжзСкФюмьУя УмСТСкОйж СлПТОоії, егіРУкююмьУя кО 
лігУмОбі ФзиОгПкжХ гСвСбСТіб, гОкжХ аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, нОзмжпкжХ гіР УмСТік СлПТОоії 
мО нОзмжпкжХ СаУмОбжк її лТСбПгПккя біглСбігкС гС УФмі СлПТОоії. 

39.2.2.5. Йіг пОУ бжекОпПккя еіУмОбкСУмі зСйПТоіРкжХ мО/ОаС нікОкУСбжХ ФйСб еіУмОбкжХ 
СлПТОоіР е ФйСбОйж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії мОзСд йСдФмь бТОХСбФбОмжУя Тжежзж УмСТік 
СлПТОоії, лСб'яеОкі е лТСбОгдПккяй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, сС ближбОюмь кО ФйСбж 
СлПТОоії, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, мОзі: 

 бжТСакжпі Тжежзж, бзиюпОюпж Тжежз кПлСбкСвС еОбОкмОдПккя бжТСакжпжХ 
лСмФдкСУмПР; 

 Тжежз ейікж ТжкзСбжХ оік кО лТжгаОкі йОмПТіОиж мО бжТСаиПкФ лТСгФзоію бкОУиігСз 
ейікж ПзСкСйіпкСї зСк'юкзмФТж, ікржХ ТжкзСбжХ ФйСб; 

 Тжежз екПоікПккя бжТСакжпжХ еОлОУіб, бмТОмж мСбОТОйж УлСджбпжХ язСУмПР; 
 Тжежзж, лСб'яеОкі іе бмТОмСю йОРкО пж йОРкСбжХ лТОб; 
 Тжежзж, лСб'яеОкі іе ейікСю СніоіРкСвС зФТУФ вТжбкі гС ікСеПйкСї бОиюмж, 

бУмОкСбиПкСвС ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, лТСоПкмкжХ УмОбСз, зТПгжмкі Тжежзж; 
 Тжежз, лСб'яеОкжР е бігУФмкіУмю ТПеФиьмОміб лТСбПгПккя кОФзСбС-гСУиігкжХ мО 

гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім; 
 ікбПУмжоіРкі Тжежзж, лСб'яеОкі е йСдижбжйж нікОкУСбжйж бмТОмОйж бкОУиігСз 

лСйжиСз, гСлФсПкжХ ліг пОУ егіРУкПккя ікбПУмжоіР, бзиюпОюпж бжаіТ Са'єзмО 
ікбПУмФбОккя; 

 Тжежз еОлСгіяккя рзСгж кОбзСижркьСйФ лТжТСгкСйФ УПТПгСбжсФ; 
 ОаеОо гПУямжР бжзиюпПкС; 
 Тжежз екждПккя Тібкя УлСджбпСвС лСлжмФ кО мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж). 

АкОиіе Тжежзіб, язі аПТФмь кО УПаП УмСТСкж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії ліг пОУ бжекОпПккя 
еіУмОбкСУмі зСйПТоіРкжХ мО/ОаС нікОкУСбжХ ФйСб СлПТОоії е ФйСбОйж кПзСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР, егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй мОзжХ зТжмПТіїб: 

О) бжекОпПккя мО ХОТОзмПТжУмжзО УФммєбжХ ПзСкСйіпкжХ Тжежзіб, язі аПТФмь кО УПаП 
УмСТСкж СлПТОоії кО лігУмОбі ФзиОгПкжХ гСвСбСТіб; 

а) пж егіРУкює УмСТСкО, язО аПТП Тжежз, зСкмТСиь еО УмбСТПккяй ТжежзФ мО ФлТОбиіккяй 
кжй, О мОзСд пж йОє УлТСйСдкіУмь і лСбкСбОдПккя ТСажмж оП; 

б) пж йОє СУСаО, язО аПТП Тжежз, нікОкУСбФ УлТСйСдкіУмь лСкПУмж мОзжР Тжежз мО 
ТПУФТУж, кПСаХігкі гия лСзТжммя мОзСвС ТжежзФ; 

в) бжекОпПккя нОзмжпкСї лСбПгікзж УмСТік СлПТОоії Ф еб'яезФ еі егіРУкПккяй зСкмТСию еО 
УФммєбжйж ПзСкСйіпкжйж ТжежзОйж, еСзТПйО, бжекОпПккя, язО УмСТСкО СлПТОоії егіРУкює 
зСкмТСиь ОаС бджбОє еОХСгіб гия йікійіеОоії мОзжХ Тжежзіб, язО УмСТСкО СмТжйФє кПвОмжбкі 
кОУиігзж, бжзижзОкі лТжРкяммяй мОзжХ Тжежзіб, язО УмСТСкО йОє нікОкУСбФ УлТСйСдкіУмь 
кПУмж мОзі Тжежзж; 

ґ) бжекОпПккя е ФТОХФбОккяй лСлПТПгкіХ зТжмПТіїб, пж біглСбігОє нОзмжпкО лСбПгікзО 
УмСТік СлПТОоії ФйСбОй беяммя Тжежзіб, лПТПгаОпПкжХ гСвСбСТОйж, еСзТПйО: 

 пж бжзСкФюмь УмСТСкж СлПТОоії ФйСбж гСвСбСТіб; 
 пж егіРУкює УмСТСкО, язО аПТП Тжежз, зСкмТСиь еО ТжежзСй і пж йОє нікОкУСбФ 

УлТСйСдкіУмь лСкПУмж мОзжР Тжежз мО/ОаС йСдижбСУмі і ТПУФТУж гия РСвС лСзТжммя. 
39.2.2.6. Йіг пОУ бжекОпПккя еіУмОбкСУмі ХОТОзмПТжУмжз Тжкзіб мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) 

йСдФмь бТОХСбФбОмжУя, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, мОзі нОзмСТж: 
 вПСвТОніпкП йіУоПекОХСгдПккя Тжкзіб мО їХ СаУявж; 
 кОябкіУмь зСкзФТПкоії кО ТжкзОХ, бігкСУкО зСкзФТПкмСУлТСйСдкіУмь лТСгОбоіб мО 

лСзФлоіб кО ТжкзФ; 
 кОябкіУмь кО ТжкзФ СгкСТігкжХ (лСгіакжХ) мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 
 лСлжм мО лТСлСежоія кО ТжкзФ, О мОзСд зФлібПиькО УлТСйСдкіУмь УлСджбОпіб; 
 ТібПкь гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя ТжкзСбжХ лТСоПУіб; 
 ТібПкь ТСебжмзФ бжТСакжпСї і мТОкУлСТмкСї ікнТОУмТФзмФТж; 
 ікрі ХОТОзмПТжУмжзж ТжкзФ, сС ближбОюмь кО оікж мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв). 
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39.2.2.7. Йіг пОУ бжекОпПккя еіУмОбкСУмі зСйПТоіРкжХ мО/ОаС нікОкУСбжХ ФйСб еіУмОбкжХ 
СлПТОоіР е ФйСбОйж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії йСдП лТСбСгжмжУя ОкОиіе зСйПТоіРкжХ 
УмТОмПвіР УмСТік СлПТОоіР, гС язжХ, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, кОиПдОмь УмТОмПвії, 
УлТяйСбОкі кО СкСбиПккя мО ФгСУзСкОиПккя биОУкСї лТСгФзоії, бжХіг кО кСбі Тжкзж еаФмФ 
мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв). 

39.2.2.8. ВжзиюпПкС. 
39.2.2.9. Йіг пОУ бжекОпПккя еіУмОбкСУмі зСйПТоіРкжХ мО/ОаС нікОкУСбжХ ФйСб еіУмОбкжХ 

СлПТОоіР е ФйСбОйж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії мОзСд йСдФмь бТОХСбФбОмжУя ХОТОзмПТжУмжзж 
Озмжбіб, бжзСТжУмОкжХ УмСТСкОйж Ф зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС: 

 мжл ОзмжбФ (бжТСакжпП СаиОгкОккя, кПйОмПТіОиькі Озмжбж, нікОкУСбі Озмжбж мСсС); 
 лТжТСгО ОзмжбФ (біз, ТжкзСбО бОТміУмь, ТСемОрФбОккя, кОябкіУмь лТОб еОХжУмФ мСсС). 

ВжекОпПккя мО ОкОиіе ближбФ кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб кО ФйСбж зСкмТСиьСбОкСї мО 
еіУмОбкжХ СлПТОоіР егіРУкююмьУя е ФТОХФбОккяй, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС: 

 юТжгжпкСвС бСиСгіккя кПйОмПТіОиькжйж ОзмжбОйж мО гСвСбіТкжХ ФйСб їХ 
бжзСТжУмОккя; 

 зОмПвСТії мО ХОТОзмПТжУмжзж кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб (ПзУзиюежбкіУмь, УмФлікь і 
мТжбОиіУмь лТОбСбСвС еОХжУмФ, вПСвТОніпкО УнПТО еОУмСУФбОккя, мПТйік зСТжУкСвС 
бжзСТжУмОккя, УмОгія ТСеТСазж мСсС); 

 гСвСбіТкСї мО нОзмжпкСї гіяиькСУмі УмСТік, лСб'яеОкСї е ТСеТСазСю, бгСУзСкОиПккяй, 
лігмТжйзСю, еОХжУмСй і ПзУлиФОмОоією мОзжХ Озмжбіб. 

39.2.2.10. ЯзсС нОзмжпкі ФйСбж егіРУкПкСї зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії кП біглСбігОюмь 
ФйСбОй ФзиОгПкСвС (лжУьйСбСвС) гСвСбСТФ мО/ОаС нОзмжпкі гії УмСТік зСкмТСиьСбОкСї 
СлПТОоії і нОзмжпкі СаУмОбжкж її лТСбПгПккя бігТіекяюмьУя біг ФйСб мОзСвС гСвСбСТФ, 
зСйПТоіРкі мО/ОаС нікОкУСбі ХОТОзмПТжУмжзж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії гия оіиПР 
мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя бжекОпОюмьУя евігкС е нОзмжпкжйж гіяйж УмСТік СлПТОоії мО 
нОзмжпкжйж ФйСбОйж її лТСбПгПккя. 

39.2.2.11. ЯзсС зСкмТСиьСбОкО СлПТОоія нОзмжпкС егіРУкПкО, ОиП гСзФйПкмОиькС кП 
СнСТйиПкО (кП лігмбПТгдПкО), гия оіиПР мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя бСкО йОє 
ТСевиягОмжУя евігкС е нОзмжпкСю лСбПгікзСю УмСТік СлПТОоії мО нОзмжпкжйж ФйСбОйж її 
лТСбПгПккя, еСзТПйО, бТОХСбФюмьУя нФкзоії, язі нОзмжпкС бжзСкФбОижУя УмСТСкОйж 
СлПТОоії, Озмжбж, язі нОзмжпкС бжзСТжУмСбФбОижУя, і Тжежзж, язі нОзмжпкС лТжРкяиО кО УПаП 
мО зСкмТСиюбОиО зСдкО іе УмСТік. 

ЯзсС УмСТСкж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії кП кОгОюмь гСУмОмкьСвС СаґТФкмФбОккя 
нОзмжпкСї лСбПгікзж УмСТік СлПТОоії мО нОзмжпкжХ ФйСб її лТСбПгПккя, нФкзоії, Тжежзж, 
Озмжбж ТСелСгіияюмьУя кО зСТжУмь УмСТСкж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, язО є ТПежгПкмСй 
КзТОїкж. 

39.2.2.12. ЯзсС зСйПТоіРкі мО/ОаС нікОкУСбі ХОТОзмПТжУмжзж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії 
гия оіиПР мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, бжекОпПкі евігкС е нОзмжпкжйж гіяйж УмСТік 
СлПТОоії мО нОзмжпкжйж ФйСбОйж її лТСбПгПккя, бігТіекяюмьУя біг ФйСб, сС 
еОУмСУСбФюмьУя йід кПлСб'яеОкжйж СУСаОйж е ФТОХФбОккяй кОябкСУмі ТСеФйкСї 
ПзСкСйіпкСї лТжпжкж (гіиСбСї йПмж) Ф еіУмОбкжХ СаУмОбжкОХ, мО аФгП бУмОкСбиПкС, сС 
кПлСб'яеОкі СУСаж, язі гіюмь Ф еіУмОбкжХ ФйСбОХ мО бПгФмь УПаП зСйПТоіРкС ТОоіСкОиькС е 
ФТОХФбОккяй ОиьмПТкОмжбкжХ бОТіОкміб, ТПОиькС гСУмФлкжХ гия зСдкСї іе УмСТік ФвСгж, кП 
бУмФлОиж а Ф мОзФ зСкмТСиьСбОкФ СлПТОоію, зСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС лТж ТСеТОХФкзФ 
нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ лиОмкжзО лСгОмзФ гС СлСгОмзФбОккя кП бТОХСбФбОмж (кП 
бжекОбОмж) мОзФ зСкмТСиьСбОкФ СлПТОоію ОаС СлПТОоія йСдП аФмж еОйікПкО 
ОиьмПТкОмжбкжй бОТіОкмСй е йПмСю бжекОпПккя ФйСб гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), язі аФиж а 
ФевСгдПкі кПлСб'яеОкжйж СУСаОйж, сС гіюмь зСйПТоіРкС ТОоіСкОиькС Ф еіУмОбкжХ ФйСбОХ. 

ЙТж бжекОпПккі ОиьмПТкОмжбкжХ бОТіОкміб гия СлПТОоії, ТПОиькС гСУмФлкжХ гия зСдкСї іе 
УмСТік ФвСгж, кПСаХігкС бТОХСбФбОмж, пж аФиж ікрі ТПОиіУмжпкі бОТіОкмж, гСУмФлкі гия аФгь-
язСї іе УмСТік, сС лТжбПиж а гС бжвігкірСвС ПзСкСйіпкСвС ПнПзмФ, язаж мОзО УмСТСкО 
ФзиОгОиО ФвСгФ е кПлСб'яеОкжйж СУСаОйж еОйіУмь ФзиОгОккя ФвСгж е лСб'яеОкжйж СУСаОйж. 
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ЙТж еаіиьрПккі нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя лиОмкжзО лСгОмзіб ФкОУиігСз 
кПбТОХФбОккя (кПбжекОккя) зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії біглСбігкС гС бжйСв ОаеОоФ лПТрСвС 
оьСвС ліглФкзмФ ікрі зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкі УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ, кП 
еОУмСУСбФюмьУя, О б ТОеі еОйікж СлПТОоії ОиьмПТкОмжбкжй бОТіОкмСй біглСбігкіУмь ФйСб 
мОзСї ОиьмПТкОмжбкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" бжекОпОємьУя е ФТОХФбОккяй 
бжйСв лФкзмФ 39.3 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ. 

ИаСб'яеСз гСбПгПккя СаУмОбжк, лПТПгаОпПкжХ ожй ліглФкзмСй, лСзиОгОємьУя кО 
зСкмТСиююпжР СТвОк. 

39.3. ЖПмСгж бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" 

39.3.1. ВУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї 
ТФзж" егіРУкюємьУя еО Сгкжй іе мОзжХ йПмСгіб: 

39.3.1.1. лСТібкяиькСї кПзСкмТСиьСбОкСї оікж; 
39.3.1.2. оікж лПТПлТСгОдФ; 
39.3.1.3. "бжмТОмж лиюУ"; 
39.3.1.4. пжУмСвС лТжаФмзФ; 
39.3.1.5. ТСелСгіиПккя лТжаФмзФ. 
39.3.2. КТжмПТії бжзСТжУмОккя йПмСгіб бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї 

СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" 
39.3.2.1. ВіглСбігкіУмь ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" 

бжекОпОємьУя еО гСлСйСвСю еОУмСУФбОккя йПмСгФ мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, язжР є 
кОРаіиьр гСоіиькжй гС нОзміб мО СаУмОбжк егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, зТій 
бжлОгзіб, зСиж ожй КСгПзУСй бжекОпПкі бжйСвж сСгС СаСб'яезСбСУмі еОУмСУФбОккя 
зСкзТПмкСвС йПмСгФ бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" гия зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лПбкСвС бжгФ. 

ЗОРаіиьр гСоіиькжР йПмСг мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя СажТОємьУя е ФТОХФбОккяй 
мОзжХ зТжмПТіїб: 

 гСоіиькСУмі СаТОкСвС йПмСгФ біглСбігкС гС ХОТОзмПТФ зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, сС 
бжекОпОємьУя, еСзТПйО, кО СУкСбі ТПеФиьмОміб нФкзоіСкОиькСвС ОкОиіеФ 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії (е ФТОХФбОккяй бжзСкФбОкжХ нФкзоіР, бжзСТжУмСбФбОкжХ 
Озмжбіб і лСкПУПкжХ Тжежзіб); 

 кОябкСУмі лСбкСї мО гСУмСбіТкСї ікнСТйОоії, кПСаХігкСї гия еОУмСУФбОккя СаТОкСвС 
йПмСгФ мО/ОаС йПмСгіб мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя; 

 УмФлПкя еіУмОбкСУмі йід зСкмТСиьСбОкжйж і кПзСкмТСиьСбОкжйж СлПТОоіяйж, 
бзиюпОюпж кОгіРкіУмь зСТжвФбОкь еіУмОбкСУмі, язсС мОзі еОУмСУСбФюмьУя, язі йСдФмь 
бжзСТжУмСбФбОмжУя гия ФУФкПккя ТСеаідкСУмПР йід мОзжйж СлПТОоіяйж. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ е ФТОХФбОккяй еОекОпПкжХ зТжмПТіїб бжзСТжУмСбФє аФгь-язжР йПмСг, 
язжР бік ббОдОє кОРаіиьр гСоіиькжй, СгкОз Ф ТОеі, язсС іУкФє йСдижбіУмь еОУмСУФбОккя і 
йПмСгФ лСТібкяиькСї кПзСкмТСиьСбОкСї оікж, і аФгь-язСвС ікрСвС йПмСгФ, еОУмСУСбФємьУя 
йПмСг лСТібкяиькСї кПзСкмТСиьСбОкСї оікж. 

К ТОеі язсС е ФТОХФбОккяй мОзжХ зТжмПТіїб йПмСг оікж лПТПлТСгОдФ ОаС йПмСг "бжмТОмж 
лиюУ" мО йПмСг пжУмСвС лТжаФмзФ ОаС ТСелСгіиПккя лТжаФмзФ йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя 
лиОмкжзСй лСгОмзФ е СгкОзСбСю кОгіРкіУмю, еОУмСУСбФємьУя йПмСг оікж лПТПлТСгОдФ ОаС 
йПмСг "бжмТОмж лиюУ". 

ЙиОмкжз лСгОмзФ йСдП кП еОУмСУСбФбОмж аіиьрП СгкСвС йПмСгФ гия бжекОпПккя мСвС, пж 
біглСбігОюмь ФйСбж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзіб бжзСТжУмОб йПмСг, сС біглСбігОє лСиСдПккяй оієї УмОммі, 
бУмОкСбиПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР 
лиОмкжзО лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" аОеФємьУя кО мСйФ йПмСгі мТОкУнПТмкСвС 
оікСФмбСТПккя, язжР еОУмСУСбФємьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб, еО бжкямзСй бжлОгзіб, язсС 
зСкмТСиююпжР СТвОк СаґТФкмФє, сС йПмСг, язжР еОУмСУСбФємьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб, кП є 
кОРаіиьр гСоіиькжй. 
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КСкмТСиююпжР СТвОк кП йОє лТОбО еОУмСУСбФбОмж ліг пОУ бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі 
ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лиОмкжзО лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" ікржР йПмСг 
мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, кід еОекОпПкжР Ф гСвСбСТі лТС лСлПТПгкє ФевСгдПккя 
оікСФмбСТПккя. 

39.3.2.2. ЯзсС ліг пОУ еОУмСУФбОккя йПмСгіб мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя лСТібкяккя 
оікж ОаС ТПкмОаПиькСУмі б зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії лТСбСгжмьУя е оікОйж ОаС лСзОекжзОйж 
ТПкмОаПиькСУмі зіиьзСХ еіУмОбкжХ кПзСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР ОаС юТжгжпкжХ СУіа, язі кП 
егіРУкююмь СлПТОоії е лСб'яеОкжйж СУСаОйж, СаСб'яезСбС бжзСТжУмСбФємьУя гіОлОеСк оік 
(ТПкмОаПиькСУмі). 

39.3.2.3. ЯзсС оікО б зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії ОаС біглСбігкжР лСзОекжз ТПкмОаПиькСУмі 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лПТПаФбОє: 

 б йПдОХ гіОлОеСкФ, ббОдОємьУя, сС ФйСбж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії біглСбігОюмь 
лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж"; 

 лСеО йПдОйж гіОлОеСкФ оік (ТПкмОаПиькСУмі), ТСеТОХФкСз лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
лиОмкжзО лСгОмзіб Ф зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії лТСбСгжмьУя біглСбігкС гС оікж 
(лСзОекжзО ТПкмОаПиькСУмі), язО (язжР) гСТібкює екОпПккю йПгіОкж мОзСвС гіОлОеСкФ 
(зТій бжлОгзіб лТСбПгПккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб УОйСУміРкСвС зСТжвФбОккя 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.5.4 лФкзмФ 39.5 оієї УмОммі). 

ЙСТягСз ТСеТОХФкзФ гіОлОеСкФ оік (ТПкмОаПиькСУмі) мО йПгіОкж гіОлОеСкФ оік 
(ТПкмОаПиькСУмі) еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЗОУмСУФбОккя гия оіиПР СлСгОмзФбОккя йПгіОкж гіОлОеСкФ оік (ТПкмОаПиькСУмі) 
егіРУкюємьУя еО ФйСбж, сС оП кП лТжебПгП гС ейПкрПккя УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОє УлиОмі 
гС аюгдПмФ. 

39.3.2.4. ВжаіТ лСзОекжзО ТПкмОаПиькСУмі йСдП егіРУкюбОмжУя е ФТОХФбОккяй, еСзТПйО, 
ОиП кП бжзиюпкС, мОзжХ нОзмСТіб: 

 бжгФ гіяиькСУмі УмСТСкж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії; 
 ТСелСгіиФ нФкзоіР, Тжежзіб, Озмжбіб УмСТік; 
 ПзСкСйіпкСї СаґТФкмСбОкСУмі СаТОкСвС лСзОекжзО; 
 кПеОиПдкСУмі лСзОекжзО біг гСХСгіб мО/ОаС бжмТОм, бжекОкжХ б СлПТОоіяХ йід 

лСб'яеОкжйж УмСТСкОйж мО/ОаС б зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ. 
39.3.2.5. Йіг пОУ бжекОпПккя Тібкя ТПкмОаПиькСУмі зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР йСдФмь аФмж 

бжзСТжУмОкі нікОкУСбі лСзОекжзж, язі еОаПелПпФюмь бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС: 

О) бОиСбО ТПкмОаПиькіУмь, сС бжекОпОємьУя яз бігкСрПккя бОиСбСвС лТжаФмзФ гС пжУмСвС 
гСХСгФ (бжТФпзж) біг ТПОиіеОоії мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), ТСеТОХСбОкСвС аПе ФТОХФбОккя 
ОзожекСвС лСгОмзФ, йжмО, лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ікржХ лСгОмзіб мО еаСТіб; 

а) бОиСбО ТПкмОаПиькіУмь УСаібОТмСУмі, сС бжекОпОємьУя яз бігкСрПккя бОиСбСвС 
лТжаФмзФ гС УСаібОТмСУмі ТПОиіеСбОкжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

б) пжУмО ТПкмОаПиькіУмь, сС бжекОпОємьУя яз бігкСрПккя лТжаФмзФ біг СлПТОоіРкСї 
гіяиькСУмі гС пжУмСвС гСХСгФ (бжТФпзж) біг ТПОиіеОоії мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), ТСеТОХСбОкСвС 
аПе ФТОХФбОккя ОзожекСвС лСгОмзФ, йжмО, лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ікржХ лСгОмзіб мО 
еаСТіб; 

в) пжУмО ТПкмОаПиькіУмь бжмТОм, сС бжекОпОємьУя яз бігкСрПккя лТжаФмзФ біг 
СлПТОоіРкСї гіяиькСУмі гС УФйж УСаібОТмСУмі ТПОиіеСбОкжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) мО 
СлПТОоіРкжХ бжмТОм (ОгйікіУмТОмжбкжХ бжмТОм, бжмТОм кО еаФм мО ікржХ), лСб'яеОкжХ е 
ТПОиіеОоією мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

ґ) ТПкмОаПиькіУмь СлПТОоіРкжХ бжмТОм, сС бжекОпОємьУя яз бігкСрПккя бОиСбСвС 
лТжаФмзФ гС СлПТОоіРкжХ бжмТОм (ОгйікіУмТОмжбкжХ бжмТОм, бжмТОм кО еаФм мО ікржХ), 
лСб'яеОкжХ е ТПОиіеОоією мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

г) ТПкмОаПиькіУмь Озмжбіб, сС бжекОпОємьУя яз бігкСрПккя лТжаФмзФ біг СлПТОоіРкСї 
гіяиькСУмі гС лСмСпкСї ТжкзСбСї бОТмСУмі кПСаСТСмкжХ мО СаСТСмкжХ Озмжбіб (зТій лСмСпкжХ 
нікОкУСбжХ ікбПУмжоіР і вТСрСбжХ зСрміб мО їХ ПзбібОиПкміб), сС лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381-2015-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381-2015-%D0%BF#n9
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бжзСТжУмСбФюмьУя Ф зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії. К ТОеі бігУФмкСУмі кПСаХігкСї ікнСТйОоії лТС 
лСмСпкФ ТжкзСбФ бОТміУмь Озмжбіб ТПкмОаПиькіУмь Озмжбіб йСдП бжекОпОмжУя кО СУкСбі 
гОкжХ аФХвОимПТУьзСї ебімкСУмі; 

П) ТПкмОаПиькіУмь зОлімОиФ, сС бжекОпОємьУя яз бігкСрПккя лТжаФмзФ біг СлПТОоіРкСї 
гіяиькСУмі гС зОлімОиФ (УФйО кПСаСТСмкжХ мО СаСТСмкжХ Озмжбіб, зТій лСмСпкжХ нікОкУСбжХ 
ікбПУмжоіР і вТСрСбжХ зСрміб мО їХ ПзбібОиПкміб, зТій лСмСпкжХ еСаСб'яеОкь). 

39.3.2.6. ЙСзОекжзж ТПкмОаПиькСУмі гия оіиПР оієї УмОммі бжекОпОюмьУя кО лігУмОбі гОкжХ 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО нікОкУСбСї ебімкСУмі, бігСаТОдПкжХ еО кОоіСкОиькжйж 
лСиСдПккяйж (УмОкгОТмОйж) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжйж УмОкгОТмОйж 
біглСбігкС гС УмОкгОТміб аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО нікОкУСбСї ебімкСУмі, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б КзТОїкі, е біглСбігкжй зСТжвФбОккяй гия еОаПелПпПккя еіУмОбкСУмі 
лСзОекжзіб. 

39.3.2.7. К ТОеі еОУмСУФбОккя йПмСгіб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 39.3.1.2 - 39.3.1.4 
ліглФкзмФ 39.3.1 лФкзмФ 39.3 оієї УмОммі, егіРУкюємьУя бжаіТ УмСТСкж, гия язСї лПТПбіТяємьУя 
лСзОекжз біглСбігкС гС СаТОкСвС йПмСгФ мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (гОиі - УмСТСкО, сС 
гСУиігдФємьУя). 

ВжаіТ УмСТСкж, сС гСУиігдФємьУя, лСбжкПк егіРУкюбОмжУя біглСбігкС гС бжзСкОкжХ 
зСдкСю УмСТСкСю зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії нФкзоіР, бжзСТжУмОкжХ ліг пОУ егіРУкПккя 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР Озмжбіб мО лТжРкямжХ ПзСкСйіпкжХ (зСйПТоіРкжХ) Тжежзіб, 
лСб'яеОкжХ іе егіРУкПккяй мОзСї СлПТОоії. 

Йіг пОУ бжаСТФ УмСТСкж, сС гСУиігдФємьУя, ОкОиіеФємьУя еОУмСУСбкіУмь СаТОкСвС йПмСгФ 
(зСйаікОоії йПмСгіб) гС зСдкСї іе УмСТік зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії. ЛмСТСкСю, сС 
гСУиігдФємьУя, СажТОємьУя УмСТСкО: 

 сСгС язСї еОУмСУФбОккя мОзСвС йПмСгФ (зСйаікОоії йПмСгіб) є кОРаіиьр 
СаґТФкмСбОкжй; 

 гия язСї йСдкО екОРмж кОРаіиьр еіУмОбкі СлПТОоії мО/ОаС еіУмОбкі СУСаж; 
 сСгС язСї є кОРаіиьр лСбкО мО гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкО ікнСТйОоія лТС 

нікОкУСбі лСзОекжзж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, язі бжзСТжУмСбФюмьУя гия ТСеТОХФкзФ 
лСзОекжзіб ТПкмОаПиькСУмі, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 39.3.2.5 оьСвС ліглФкзмФ; 

 язО: 
o бжзСкФє кОРйПкр УзиОгкі нФкзоії сСгС зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії; 
o лТжРйОє кОРйПкрі ПзСкСйіпкі (зСйПТоіРкі) Тжежзж УмСУСбкС зСкмТСиьСбОкСї 

СлПТОоії; 
o кП бСиСгіє Са'єзмОйж кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, язі йОюмь екОпкжР ближб кО 

ТібПкь ТПкмОаПиькСУмі. 
К ТОеі егіРУкПккя еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ СлПТОоіР УмСТСкО, гия язСї лПТПбіТяємьУя 

лСзОекжз біглСбігкС гС СаТОкСвС йПмСгФ мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, кП СаСб'яезСбС 
лСбжккО аФмж ТПежгПкмСй. 

39.3.2.8. Йіг пОУ бжекОпПккя гіОлОеСкФ ТПкмОаПиькСУмі бжзСТжУмСбФємьУя: 
 ікнСТйОоія лТС еіУмОбкі кПзСкмТСиьСбОкі СлПТОоії евігкС е ліглФкзмСй "О" ліглФкзмФ 

39.5.3.1 ліглФкзмФ 39.5.3 лФкзмФ 39.5 оієї УмОммі, егіРУкПкі лТСмявСй ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ (ТСзФ), б язСйФ егіРУкПкО зСкмТСиьСбОкО СлПТОоія; ОаС 

 ікнСТйОоія лТС еіУмОбкжХ юТжгжпкжХ СУіа кО лігУмОбі гОкжХ аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ 
мО нікОкУСбСї ебімкСУмі, бігСаТОдПкжХ еО кОоіСкОиькжйж лСиСдПккяйж 
(УмОкгОТмОйж) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжйж УмОкгОТмОйж нікОкУСбСї 
ебімкСУмі, евігкС е ліглФкзмСй "а" ліглФкзмФ 39.5.3.1 ліглФкзмФ 39.5.3 лФкзмФ 39.5 оієї 
УмОммі еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг (Тіз), Ф язСйФ егіРУкПкО зСкмТСиьСбОкО 
СлПТОоія, ОаС еО гПзіиьзО лСгОмзСбжХ лПТіСгіб (ТСзіб). 

Йіг пОУ бжзСТжУмОккя гПзіиьзСХ лСгОмзСбжХ лПТіСгіб (ТСзіб) ТСеТОХСбФємьУя 
УПТПгкьСебОдПкП екОпПккя лСзОекжзО ТПкмОаПиькСУмі гия еіУмОбкСї СУСаж. 

ЙСТягСз бжекОпПккя УПТПгкьСебОдПкСвС екОпПккя лСзОекжзО ТПкмОаПиькСУмі 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
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39.3.2.9. ІкнСТйОоія лТС еіУмОбкжХ юТжгжпкжХ СУіа гия ТСеТОХФкзФ нікОкУСбжХ 
лСзОекжзіб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 39.3.2.5 оьСвС ліглФкзмФ, бжзСТжУмСбФємьУя Ф ТОеі 
СгкСпОУкСвС гСмТжйОккя мОзжХ ФйСб: 

1) язсС еіУмОбкО юТжгжпкО СУСаО лТСбСгжмь гіяиькіУмь, еіУмОбкФ е гіяиькіУмю УмСТСкж 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, сС гСУиігдФємьУя, мО бжзСкФє еіУмОбкі нФкзоії, лСб'яеОкі е мОзСю 
гіяиькіУмю. ЗіУмОбиПккя гіяиькСУмі бжекОпОємьУя, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, е ФТОХФбОккяй 
бжгіб ПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі евігкС е КВДД ДК 009:2010, О мОзСд йідкОТСгкжйж 
зиОУжнізОмСТОйж; 

2) язсС еіУмОбкО юТжгжпкО СУСаО кП йОє еажмзіб еО гОкжйж аФХвОимПТУьзСї (нікОкУСбСї) 
ебімкСУмі аіиьр кід б СгкСйФ ебімкСйФ лПТіСгі Ф лПТіСгОХ, язі бжзСТжУмСбФюмьУя гия 
ТСеТОХФкзФ біглСбігкжХ нікОкУСбжХ лСзОекжзіб; 

3) язсС еіУмОбкО юТжгжпкО СУСаО кП бСиСгіє лТяйС мО/ОаС СлСУПТПгзСбОкС 
зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж ікрСї юТжгжпкСї СУСаж е пОУмзСю мОзСї ФпОУмі Ф ТСейіТі 25 і 
аіиьрП бігУСмзіб мО/ОаС кП йОє яз ФпОУкжзО (ОзоіСкПТО) юТжгжпкФ СУСаФ е пОУмзСю лТяйСї 
(СлСУПТПгзСбОкСї) ФпОУмі Ф ТСейіТі 25 і аіиьрП бігУСмзіб. 

39.3.3. ЖПмСг лСТібкяиькСї кПзСкмТСиьСбОкСї оікж 
39.3.3.1. ЖПмСг лСТібкяиькСї кПзСкмТСиьСбОкСї оікж лСиявОє Ф лСТібкяккі оікж, 

еОУмСУСбОкСї Ф зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії, е оікСю Ф еіУмОбкіР (еіУмОбкжХ) кПзСкмТСиьСбОкіР 
(кПзСкмТСиьСбОкжХ) СлПТОоії (СлПТОоіяХ), язі нОзмжпкС егіРУкПкі лиОмкжзСй лСгОмзіб 
(ікржйж СУСаОйж) ОаС кО лігУмОбі ікнСТйОоії, СмТжйОкСї е гдПТПи, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 
39.5.3 лФкзмФ 39.5 оієї УмОммі. 

39.3.3.2. ВжзиюпПкС. 
39.3.3.3. ЙСТібкяккя оікж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії е оікСю еіУмОбкжХ кПзСкмТСиьСбОкжХ 

СлПТОоіР лТСбСгжмьУя кО лігУмОбі ікнСТйОоії лТС оікж, еОУмСУСбОкі лТСмявСй лПТіСгФ, язжР 
ОкОиіеФємьУя, еСзТПйО ікнСТйОоії лТС оікж кО кОРаиждпФ гС гкя егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкСї 
СлПТОоії гОмФ. 

К ТОеі егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії кО лігУмОбі нСТбОТгкСвС ОаС н'юпПТУкСвС 
зСкмТОзмФ лСТібкяккя оік лТСбСгжмьУя кО лігУмОбі ікнСТйОоії лТС нСТбОТгкі ОаС н'юпПТУкі 
оікж кО кОРаиждпФ гС гОмж ФзиОгПккя біглСбігкСвС нСТбОТгкСвС ОаС н'юпПТУкСвС 
зСкмТОзмФ гОмФ (еО ФйСбж, сС лиОмкжз лСгОмзіб лСбігСйжмь оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє лСгОмзСбФ мО йжмкФ лСиімжзФ, лТС ФзиОгПккя мОзСвС зСкмТОзмФ еОУСаОйж 
ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС 
ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж" 
лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя ФзиОгПккя біглСбігкСвС нСТбОТгкСвС ОаС н'юпПТУкСвС 
зСкмТОзмФ). 

ЛСТйО мОзСвС лСбігСйиПккя мО лСТягСз РСвС лСгОккя еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

39.3.3.4. Дия зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР е УжТСбжккжйж мСбОТОйж бУмОкСбиПккя 
біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" егіРУкюємьУя еО 
йПмСгСй лСТібкяиькСї кПзСкмТСиьСбОкСї оікж. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ ліг УжТСбжккжйж мСбОТОйж ТСеФйіюмьУя мСбОТж, гия язжХ 
кПлСб'яеОкі СУСаж Ф язСУмі СТієкмжТО (ПмОиСкО) гия бУмОкСбиПккя оікж кПзСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР бжзСТжУмСбФюмь зСмжТФбОиькі оікж. ЙПТПиіз УжТСбжккжХ мСбОТіб бжекОпОємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

Йіг пОУ еОУмСУФбОккя йПмСгФ лСТібкяиькСї кПзСкмТСиьСбОкСї оікж гия зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР іе УжТСбжккжйж мСбОТОйж лСТібкяккя оікж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії йСдП 
лТСбСгжмжУь іе оікСю еіУмОбкжХ кПзСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, язі нОзмжпкС егіРУкПкі 
лиОмкжзСй лСгОмзіб ОаС ікржйж СУСаОйж е кПлСб'яеОкжйж СУСаОйж, мО/ОаС е 
зСмжТФбОиькжйж оікОйж. 

К ТОеі бжзСТжУмОккя оікж кПзСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР Ф язСУмі еіУмОбкСї гия 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, мОзі кПзСкмТСиьСбОкі СлПТОоії лСбжккі аФмж ТПвФияТкжйж, е 

http://document.vobu.ua/korysne/dk/dk009-2010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-18#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-18#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1221-2020-%D0%BF#n11


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 105 gazeta.vobu.ua 
 

гПзіиьзСйО зСкмТОвПкмОйж мО б СаУявОХ, УлібУмОбкжХ мжй, язі бжзСТжУмСбФбОижУь Ф 
зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії. 

КСмжТФбОиькі оікж, язі бжзСТжУмСбФюмьУя гия лСТібкяккя е оікОйж зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР, йОюмь біглСбігОмж ФйСбОй еіУмОбкСУмі, бжекОпПкжй ліглФкзмСй 39.2.2 лФкзмФ 39.2 
оієї УмОммі. 

К ТОеі кОябкСУмі йід ФйСбОйж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії мО ФйСбОйж кПзСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР ОаС ФйСбОйж, сС бжекОпОюмь зСмжТФбОиькФ оікФ кО УжТСбжккі мСбОТж, екОпкжХ 
бігйіккСУмПР, сС УФммєбС ближбОюмь кО оікФ ФвСг іе УжТСбжккжйж мСбОТОйж, егіРУкююмьУя 
біглСбігкі зСТжвФбОккя. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
СлТжиюгкює ТПзСйПкгСбОкжР (кПбжзиюпкжР) лПТПиіз гдПТПи ікнСТйОоії гия СмТжйОккя 
зСмжТФбОиькжХ оік кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-лСТмОиі гС лСпОмзФ ебімкСвС ТСзФ. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, йСдП бжекОпОмж біглСбігкС гС бжйСв мО йПмСгіб, лПТПгаОпПкжХ 
УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ, СзТПйі лСТягзж бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії сСгС УжТСбжккжХ мСбОТіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". МОзі 
лСТягзж мО ейікж гС кжХ лСбжккі аФмж еОмбПТгдПкі гС 1 ижлкя лСмСпкСвС ТСзФ мО кОажТОюмь 
пжккСУмі кП ТОкірП кід е 1 Уіпкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ТСзСй їХ еОмбПТгдПккя. К ТОеі 
еОмбПТгдПккя мОзжХ лСТягзіб, бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР 
лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" гия зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР е УжТСбжккжйж мСбОТОйж 
егіРУкюємьУя лиОмкжзОйж лСгОмзіб і зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж е ФТОХФбОккяй бжйСв 
біглСбігкСвС лСТягзФ. 

39.3.3.5. ЙиОмкжз лСгОмзіб, сС егіРУкює зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії іе УжТСбжккжйж 
мСбОТОйж, лСбігСйияє оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТС ФзиОгПккя біглСбігкСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) еО нСТйСю мО б 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкжйж ліглФкзмСй 39.3.3.3 ліглФкзмФ 39.3.3 оьСвС лФкзмФ. 

ЗОлТОбиПккя лиОмкжзСй мОзСвС лСбігСйиПккя є лігмбПТгдПккяй мСвС, сС ФевСгдПккя 
УФммєбжХ ФйСб гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), еСзТПйО ХОТОзмПТжУмжз мО оікж мСбОТіб, СаУявФ, ФйСб 
лСУмОпОккя, СлиОмж мО біглСбігОиькСУмі, егіРУкюбОиСУя УмСТСкОйж зСкмТСиьСбОкСї 
СлПТОоії кО йСйПкм ФзиОгПккя мОзСї ФвСгж. 

ЯзсС ікнСТйОоія, еОекОпПкО Ф лСбігСйиПккі, ФевСгдФємьУя іе нОзмжпкСю лСбПгікзСю 
УмСТік ОаС е ікржйж нОзмОйж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, лСТібкяккя оікж зСкмТСиьСбОкСї 
СлПТОоії е зСмжТФбОиькжйж оікОйж лТСбСгжмьУя кО кОРаиждпФ гОмФ гС гОмж оікСФмбСТПккя, 
ФевСгдПкСї УмСТСкОйж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії. 

39.3.3.6. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ кП кОлТОбжмь лСбігСйиПккя біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
39.3.3.5 ліглФкзмФ 39.3.3 оьСвС ліглФкзмФ ОаС 

ікнСТйОоія, еОекОпПкО б лСбігСйиПккі, кП біглСбігОє гСвСбіТкжй ФйСбОй, ОаС 
УмСТСкОйж СлПТОоії ліУия кОлТОбиПккя лСбігСйиПккя аФгФмь бкПУПкі ейікж гС ФйСб 

гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) сСгС ХОТОзмПТжУмжз, оікж, еОвОиькСї бОТмСУмі, зіиьзСУмі мО СаУявФ 
мСбОТіб, ФйСб лСУмОпОккя мО СлиОмж, біглСбігОиькСУмі УмСТік, ОаС 

ФйСбж мОзСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) кП ФевСгдФюмьУя е нОзмжпкСю лСбПгікзСю УмСТік 
СлПТОоії мО нОзмжпкжйж ФйСбОйж її лТСбПгПккя, 

зСкмТСиююпжР СТвОк лТСбСгжмь лСТібкяккя оікж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії е 
зСмжТФбОиькжйж оікОйж кО гОмФ лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі лТПгйПмО зСкмТСиьСбОкСї 
СлПТОоії ОаС гОмФ бігбОкмОдПккя мСбОТФ евігкС е мСбОТкС-мТОкУлСТмкжй гСзФйПкмСй 
(зСкСУОйПкм ОаС ікржР гСзФйПкм еОиПдкС біг мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ) біглСбігкС гС ФйСб мО 
нОзмжпкжХ СаУмОбжк егіРУкПккя мОзСї зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії. 

39.3.3.7. К ТОеі язсС гия лСТібкяккя оікж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії іе УжТСбжккжйж 
мСбОТОйж бжзСТжУмСбФбОбУя гіОлОеСк зСмжТФбОиькжХ оік, еОекОпПкжР Ф гдПТПиі ікнСТйОоії, 
йікійОиькП мО йОзУжйОиькП екОпПккя мОзСвС гіОлОеСкФ біглСбігОє йікійОиькСйФ мО 
йОзУжйОиькСйФ екОпПккю гіОлОеСкФ оік гия оіиПР ліглФкзмФ 39.3.2.3 ліглФкзмФ 39.3.2 
лФкзмФ 39.3 мО ліглФкзмФ 39.5.4 лФкзмФ 39.5 оієї УмОммі. 
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К ТОеі бжзСТжУмОккя гПзіиьзСХ гіОлОеСкіб зСмжТФбОиькжХ оік лТСбСгжмьУя ТСеТОХФкСз 
гіОлОеСкФ оік евігкС е лСТягзСй, лПТПгаОпПкжй ОаеОоСй пПмбПТмжй ліглФкзмФ 39.3.2.3 
ліглФкзмФ 39.3.2 оьСвС лФкзмФ. 

39.3.3.8. К ТОеі еОУмСУФбОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб гия бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР іе УжТСбжккжйж мСбОТОйж лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" йПмСгіб, 
еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 39.3.1.2 - 39.3.1.5 ліглФкзмФ 39.3.1 оьСвС лФкзмФ, лиОмкжз лСгОмзіб Ф 
гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя лСбжкПк: 

 СаґТФкмФбОмж кПйСдижбіУмь еОУмСУФбОккя йПмСгФ лСТібкяиькСї кПзСкмТСиьСбОкСї 
оікж ОаС мП, сС йПмСг лСТібкяиькСї кПзСкмТСиьСбОкСї оікж кП є кОРаіиьр гСоіиькжй 
сСгС нОзміб мО СаУмОбжк егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії; 

 еОекОпжмж ікнСТйОоію лТС бУіХ СУіа, язі аТОиж ФпОУмь Ф иОкоювФ лСУмОпОккя мОзжХ 
мСбОТіб біг бжТСакжзО (лСУмОпОиькжзО) гС лПТрСї кПлСб'яеОкСї СУСаж ОаС СУСаж - 
кПТПежгПкмО, язжР кП біглСбігОє зТжмПТіяй, бжекОпПкжй ліглФкзмОйж "б" - "в" 
ліглФкзмФ 39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 оієї УмОммі. ІкнСТйОоія йОє йіУмжмж 
гОкі лТС ТібПкь лСзОекжзіб ТПкмОаПиькСУмі ожХ СУіа, язі є кОРаіиьр гСоіиькжйж, 
бжХСгяпж іе нОзміб мО СаУмОбжк їХ гіяиькСУмі Ф иОкоювФ лСУмОпОккя. 

К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб кП кОгОУмь мОзСї ікнСТйОоії, зСкмТСиююпжР СТвОк йОє 
лТОбС УОйСУміРкС бжекОпжмж ТібПкь оікж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, сС біглСбігОє лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж", еО йПмСгСй лСТібкяиькСї кПзСкмТСиьСбОкСї оікж е ФТОХФбОккяй бжйСв 
ліглФкзмФ 39.3.3.4 ліглФкзмФ 39.3.3 оьСвС лФкзмФ. 

39.3.4. ЖПмСг оікж лПТПлТСгОдФ 
39.3.4.1. ЖПмСг оікж лПТПлТСгОдФ лСиявОє Ф лСТібкяккі бОиСбСї ТПкмОаПиькСУмі біг 

лПТПлТСгОдФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), лТжгаОкжХ Ф зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії, е бОиСбСю 
ТПкмОаПиькіУмю біг лПТПлТСгОдФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), язО СмТжйФємьУя Ф еіУмОбкжХ 
кПзСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ. 

39.3.4.2. ЖПмСг оікж лПТПлТСгОдФ йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, 
язсС ліг пОУ лПТПлТСгОдФ мСбОТФ егіРУкююмьУя мОзі СлПТОоії: 

 лігвСмСбзО мСбОТФ гС лПТПлТСгОдФ мО РСвС мТОкУлСТмФбОккя (лСгіи мСбОТіб кО лОТмії, 
нСТйФбОккя лСУмОбСз, УСТмФбОккя, лПТПлОзФбОккя); 

 ейірФбОккя мСбОТіб, язсС ХОТОзмПТжУмжзж зікоПбСї лТСгФзоії (кОлібнОаТжзОміб) 
іУмСмкС кП бігТіекяюмьУя біг ХОТОзмПТжУмжз ейірФбОкжХ мСбОТіб. 

39.3.5. ЖПмСг "бжмТОмж лиюУ" 
39.3.5.1. ЖПмСг "бжмТОмж лиюУ" лСиявОє Ф лСТібкяккі бОиСбСї ТПкмОаПиькСУмі УСаібОТмСУмі 

лТСгОдФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) Ф зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії е ОкОиСвіпкжй лСзОекжзСй 
ТПкмОаПиькСУмі Ф еіУмОбкжХ кПзСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ. 

39.3.5.2. ЖПмСг "бжмТОмж лиюУ" йСдП еОУмСУСбФбОмжУя, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, ліг 
пОУ: 

 бжзСкОккя ТСаім (кОгОккя лСУиФв) СУСаОйж, язі є лСб'яеОкжйж е СмТжйФбОпОйж 
ТПеФиьмОміб мОзжХ ТСаім (лСУиФв); 

 СлПТОоіР е лТСгОдФ мСбОТіб, УжТСбжкж ОаС кОлібнОаТжзОміб еО гСвСбСТОйж йід 
лСб'яеОкжйж СУСаОйж; 

 СлПТОоіР е лТСгОдФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) еО гСбвСУмТСзСбжйж гСвСбСТОйж 
(зСкмТОзмОйж) йід лСб'яеОкжйж СУСаОйж. 

39.3.6. ЖПмСг пжУмСвС лТжаФмзФ 
39.3.6.1. ЖПмСг пжУмСвС лТжаФмзФ лСиявОє Ф лСТібкяккі біглСбігкСвС нікОкУСбСвС 

лСзОекжзО ТПкмОаПиькСУмі Ф зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії (пжУмСвС лТжаФмзФ кО СУкСбі 
біглСбігкСї аОеж (бжмТОмж, лТСгОд, Озмжбж) ОаС лСзОекжзО ТПкмОаПиькСУмі СлПТОоіРкжХ 
бжмТОм) е біглСбігкжй лСзОекжзСй ТПкмОаПиькСУмі Ф еіУмОбкіР (еіУмОбкжХ) кПзСкмТСиьСбОкіР 
(кПзСкмТСиьСбОкжХ) СлПТОоії (СлПТОоіяХ). 

39.3.6.2. ЖПмСг пжУмСвС лТжаФмзФ бжзСТжУмСбФємьУя, еСзТПйО, Ф ТОеі бігУФмкСУмі ОаС 
кПгСУмОмкСУмі ікнСТйОоії, кО лігУмОбі язСї йСдкО СаґТФкмСбОкС еТСажмж бжУкСбСз лТС 
гСУмОмкіР ТібПкь еіУмОбкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії е ФйСбОйж еіУмОбкСї (еіУмОбкжХ) 
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кПзСкмТСиьСбОкСї (кПзСкмТСиьСбОкжХ) СлПТОоії (СлПТОоіР) ліг пОУ бжзСТжУмОккя йПмСгіб, 
бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 39.3.3 - 39.3.5 лФкзмФ 39.3 оієї УмОммі. 

39.3.7. ЖПмСг ТСелСгіиПккя лТжаФмзФ 
39.3.7.1. ЖПмСг ТСелСгіиПккя лТжаФмзФ лСиявОє Ф бжгіиПккі зСдкіР СУСаі, сС аПТП ФпОУмь 

Ф зСкмТСиьСбОкіР (зСкмТСиьСбОкжХ) СлПТОоії (СлПТОоіяХ), пОУмжкж еОвОиькСвС лТжаФмзФ (ОаС 
еажмзФ), СмТжйОкСвС еО ТПеФиьмОмОйж егіРУкПккя мОзСї СлПТОоії, язФ а ікрО кПлСб'яеОкО 
СУСаО СмТжйОиО біг ФпОУмі Ф еіУмОбкіР (еіУмОбкжХ) кПзСкмТСиьСбОкіР (кПзСкмТСиьСбОкжХ) 
СлПТОоії (СлПТОоіяХ). 

39.3.7.2. ЯзсС УмСТСкж зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, УФзФлкжР лТжаФмСз язжХ лігиявОє 
ТСелСгіиПккю е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь ліглФкзмФ 39.3.7 оьСвС лФкзмФ, бПгФмь 
аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь кО лігУмОбі ТіекжХ нСТй мО йПмСгіб 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, гия оіиПР еОУмСУФбОккя йПмСгФ ТСелСгіиПккя лТжаФмзФ 
аФХвОимПТУьзО і нікОкУСбО ебімкіУмь лСбжккО аФмж лТжбПгПкО Ф біглСбігкіУмь е єгжкжйж 
йПмСгСиСвіпкжйж еОУОгОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ. 

39.3.7.3. ЖПмСг ТСелСгіиПккя лТжаФмзФ йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя, еСзТПйО, ОиП кП 
бжзиюпкС, Ф ТОеі кОябкСУмі: 

 іУмСмкСвС беОєйСеб'яезФ йід зСкмТСиьСбОкжйж СлПТОоіяйж мО ікржйж СлПТОоіяйж, 
сС егіРУкююмьУя УмСТСкОйж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії е лСб'яеОкжйж е кжйж 
СУСаОйж; 

 Ф УмСТік зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТОб кО бСиСгіккя (зСТжУмФбОккя) Са'єзмОйж 
кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, сС іУмСмкС ближбОюмь кО ТібПкь ТПкмОаПиькСУмі, СмТжйОкСї 
УмСТСкОйж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії еО ТПеФиьмОмОйж егіРУкПккя мОзСї 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії. 

39.3.7.4. КСелСгіиПккя лТжаФмзФ йід УмСТСкОйж зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лТСбСгжмьУя 
кО лігУмОбі ТПеФиьмОміб Соікзж їХ бкПУзФ б УФзФлкжР лТжаФмСз біглСбігкС гС зТжмПТіїб, сС 
аОеФюмьУя кО Са'єзмжбкжХ гОкжХ мО лігмбПТгдФюмьУя ікнСТйОоією Ф еіУмОбкжХ СлПТОоіяХ 
мО/ОаС бкФмТіркійж гОкжйж УмСТік зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР е ФТОХФбОккяй бжзСкОкжХ 
зСдкСю е мОзжХ УмСТік нФкзоіР, бжзСТжУмОкжХ ліг пОУ егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР 
Озмжбіб мО лТжРкямжХ ПзСкСйіпкжХ (зСйПТоіРкжХ) Тжежзіб, лСб'яеОкжХ е мОзжй егіРУкПккяй. 

39.3.7.5. Дия оіиПР ліглФкзмФ 39.3.7 оьСвС лФкзмФ УФзФлкжй лТжаФмзСй бУіХ УмСТік 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР є УФйО лТжаФмзФ біг мОзжХ зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР бУіХ УмСТік 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР еО лПТіСг, сС ОкОиіеФємьУя. ЙТж оьСйФ еОижрзСбжР лТжаФмСз 
(еажмСз) бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід УФзФлкжй лТжаФмзСй (еажмзСй), СмТжйОкжй еО 
ТПеФиьмОмОйж егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, мО УФйСю ТСеТОХФкзСбСвС лТжаФмзФ 
(еажмзФ) бУіХ УмСТік зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР. 

39.3.7.6. КСеТОХФкзСбжР лТжаФмСз (еажмСз) бжекОпОємьУя кО СУкСбі йПмСгіб, 
лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмОйж 39.3.1.2 - 39.3.1.4 ліглФкзмФ 39.3.1 оьСвС лФкзмФ, гия зСдкСї 
СУСаж, сС є УмСТСкСю зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, кО СУкСбі гіОлОеСкФ оік мСбОТіб (ТСаім, 
лСУиФв) ОаС лСзОекжзіб ТПкмОаПиькСУмі гия зСдкСї УмСТСкж е ФТОХФбОккяй бжзСкОкжХ 
мОзСю УмСТСкСю нФкзоіР, бжзСТжУмОкжХ Озмжбіб мО лТжРкямжХ зСйПТоіРкжХ Тжежзіб, сС є 
мжлСбжйж гия еіУмОбкжХ СлПТОоіР. 

39.3.7.7. ВжекОпПккя лігУФйзСбСї бПижпжкж лТжаФмзФ (еажмзФ) зСдкСї УмСТСкж 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР егіРУкюємьУя рияХСй лігУФйСбФбОккя біглСбігкжХ 
ТСеТОХФкзСбСвС лТжаФмзФ (еажмзФ) і еОижрзСбСвС лТжаФмзФ (еажмзФ). 

39.3.7.8. Дия ТСелСгіиФ йід УмСТСкОйж зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР УФзФлкСвС ОаС 
еОижрзСбСвС лТжаФмзФ (еажмзФ) бУіХ УмСТік еОекОпПкжХ СлПТОоіР йСдФмь бТОХСбФбОмжУя, 
еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, мОзі лСзОекжзж: 

 ТСейіТ бжмТОм, лСкПУПкжХ зСдкСю іе УмСТік зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР Ф еб'яезФ іе 
УмбСТПккяй кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, бжзСТжУмОккя язжХ ближбОє кО ТСейіТ нОзмжпкС 
СмТжйОкСвС лТжаФмзФ (еажмзФ) біг зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР; 

 ХОТОзмПТжУмжзО лПТУСкОиФ, еОиФпПкСвС зСдкСю УмСТСкСю зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, 
бзиюпОюпж РСвС пжУПиькіУмь і збОиінізОоію; бжмТОпПкжР лПТУСкОиСй пОУ; СаУяв 
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бжмТОм кО СлиОмФ лТОоі, сС йОюмь ближб кО ТСейіТ нОзмжпкС СмТжйОкСвС лТжаФмзФ 
(лСкПУПкСвС еажмзФ) зСдкСю УмСТСкСю зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР; 

 ТжкзСбО бОТміУмь Озмжбіб, сС аФиж бжзСТжУмОкі зСдкСю УмСТСкСю зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР мО йОиж ближб кО ТСейіТ нОзмжпкС СмТжйОкСвС лТжаФмзФ (еажмзФ) 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР; 

 ікрі лСзОекжзж, язі лСб'яеОкі е бжзСкОккяй нФкзоіР, бжзСТжУмОккяй Озмжбіб, 
лТжРкямжйж зСйПТоіРкжйж ТжежзОйж мО ТСейіТСй нОзмжпкС СмТжйОкСвС лТжаФмзФ 
(еажмзФ) зСдкСю УмСТСкСю зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР. 

39.3.8. ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС бжекОпжмж біглСбігкіУмь ФйСб зСкмТСиьСбОкСї 
СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" еО УФзФлкіУмю гПзіиьзСХ зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР іе 
Сгкією СУСаСю, лСєгкОкжХ еО лТжкожлСй вТФлФбОккя. 

ЙТжкожл вТФлФбОккя лПТПгаОпОє йСдижбіУмь Са'єгкОккя СлПТОоіР гия еОУмСУФбОккя 
йПмСгіб бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї 
ТФзж", еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 39.3.4 - 39.3.7 лФкзмФ 39.3 оієї УмОммі, б мСйФ пжУиі гия 
ТСеТОХФкзФ лСзОекжзіб ТПкмОаПиькСУмі, бУмОкСбиПкжХ ліглФкзмСй 39.3.2.5 ліглФкзмФ 39.3.2 
лФкзмФ 39.3 оієї УмОммі, Ф ТОеі язсС мОзі СлПТОоії є міУкС беОєйСлСб'яеОкжйж пж є 
лТСгСбдПккяй СгкО СгкСї ОаС йОюмь аПелПТПТбкжР пж ТПвФияТкжР ХОТОзмПТ. ДС мОзжХ 
СлПТОоіР, еСзТПйО, йСдФмь кОиПдОмж: 

 лТжгаОккя (лТСгОд) мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) еО гСбвСУмТСзСбжйж гСвСбСТОйж, 
еСзТПйО, СлПТОоії еО язжйж егіРУкююмьУя лТСмявСй ФУьСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
лПТіСгФ; 

 лПТПгОпО (СмТжйОккя) лТОб кО бжзСТжУмОккя ТіекжХ кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, 
лСб'яеОкжХ іе Сгкжй мСбОТСй (лСУиФвСю);  

 лТжгаОккя (лТСгОд) УПТії міУкС лСб'яеОкжХ лТСгФзміб (лТСгФзмСбСї вТФлж) мО/ОаС 
лСУиФв; 

 лТжгаОккя (лТСгОд) ТіекжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) еО ФйСбж, сС Сгжк мСбОТ (ТСаСмО, 
лСУиФвО) ОаС СгкО вТФлО мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) УмбСТює лСлжм кО ікржР мСбОТ 
(ТСаСмФ, лСУиФвФ) ОаС вТФлФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв). 

39.3.9. Йіг пОУ ТСеТОХФкзФ лСзОекжзО ТПкмОаПиькСУмі сСгС СзТПйСї зСкмТСиьСбОкСї 
СлПТОоії (УФзФлкСУмі евТФлСбОкжХ зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.3.8 
оьСвС лФкзмФ) гия бжекОпПккя СлПТОоіРкжХ бжмТОм мО гСХСгіб, аПелСУПТПгкьС лСб'яеОкжХ е 
мОзСю СлПТОоією, бжзСТжУмСбФємьУя кОРаіиьр СаґТФкмСбОкжР ОивСТжмй ТСелСгіиФ, сС 
біглСбігОє ПзСкСйіпкіР УФмі зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії мО ХОТОзмПТФ лСкПУПкжХ бжмТОм пж 
СмТжйОкжХ гСХСгіб. 

39.3.10. Дия зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмОйж "б" і "П" ліглФкзмФ 
39.2.1.4 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 оієї УмОммі, Ф ТОеі бігУФмкСУмі гСУмСбіТкСї ікнСТйОоії лТС 
еіУмОбкі кПзСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, мО, яз кОУиігСз, кПйСдижбСУмі бУмОкСбиПккя 
біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" еО йПмСгОйж, 
бжекОпПкжйж Ф ліглФкзмі 39.3.1 оьСвС лФкзмФ, бжекОпПккя бОТмСУмі кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб 
ОаС ТСейіТФ біглСбігкСї зСйлПкУОоії йСдП егіРУкюбОмжУя еО йПмСгжзСю еіУмОбкСї Соікзж 
бОТмСУмі, язО ґТФкмФємьУя кО ТСеТОХФкзФ лСмСпкСї бОТмСУмі (гжУзСкмСбОкСї бОТмСУмі) 
йОРаФмкіХ вТСрСбжХ лСмСзіб. 

КСеТОХФкСз лСмСпкСї бОТмСУмі (гжУзСкмСбОкСї бОТмСУмі) йОРаФмкіХ вТСрСбжХ лСмСзіб 
егіРУкюємьУя біглСбігкС гС ЗОоіСкОиькжХ ОаС ЖідкОТСгкжХ УмОкгОТміб Соікзж. 

39.4. ЛзиОгПккя мО лСгОккя ебімкСУмі гия лСгОмзСбСвС зСкмТСию 
39.4.1. Дия оіиПР лСгОмзСбСвС зСкмТСию еО мТОкУнПТмкжй оікСФмбСТПккяй ебімкжй 

лПТіСгСй є зОиПкгОТкжР Тіз. 
39.4.2. ЙиОмкжзж лСгОмзіб, язі Ф ебімкСйФ ТСоі егіРУкюбОиж зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, 

еСаСб'яеОкі лСгОбОмж гС 1 дСбмкя ТСзФ, сС кОУмОє еО ебімкжй, ебім лТС зСкмТСиьСбОкі 
СлПТОоії. 
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ЙиОмкжзж лСгОмзіб, язі є ФпОУкжзОйж біглСбігкСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР мО Ф 
ебімкСйФ ТСоі егіРУкюбОиж зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, еСаСб’яеОкі лСгОбОмж гС 1 дСбмкя ТСзФ, 
сС кОУмОє еО ебімкжй, лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР. 

Збім лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії мО лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі 
зСйлОкіР лСгОюмьУя оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй 
бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС 
ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 

39.4.2.1. К ебімі лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії еОекОпОємьУя ікнСТйОоія лТС бУі 
зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, егіРУкПкі лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф ебімкСйФ лПТіСгі. 

К ТОеі язсС лиОмкжзСй лСгОмзФ бжябиПкС, сС Ф ТОкірП лСгОкСйФ ебімі лТС зСкмТСиьСбОкі 
СлПТОоії ікнСТйОоія кОгОкО кП б лСбкСйФ СаУяеі, йіУмжмь лСйжизж ОаС кПгСиізж, мОзжР 
лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС лСгОмж: 

 кСбжР ебім гС еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі 
СлПТОоії еО мОзжР УОйжР ебімкжР лПТіСг; 

 ФмСпкююпжР ебім Ф ТОеі РСвС лСгОккя ліУия еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ гия 
біглСбігкСвС ебімкСвС лПТіСгФ. 

ЙСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ ФмСпкююпСвС ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії кП ебіиькяє 
біг біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї ліглФкзмОйж 120.4 і 120.6 УмОммі 120 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб ліг пОУ лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз кП йОє лТОбО лСгОбОмж 
ебім (ФмСпкююпжР ебім) лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії еО ебімкжР лПТіСг, язжР лПТПбіТяємьУя. 

ЛСТйО мО лСТягСз УзиОгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії бУмОкСбиююмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

39.4.2.2. ЙСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР йОє йіУмжмж, еСзТПйО, 
мОзФ ікнСТйОоію: 

О) гОкі лТС йОмПТжкУьзФ зСйлОкію йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, гС язСї бХСгжмь лиОмкжз 
лСгОмзіб, еСзТПйО її кОебФ, гОкі лТС гПТдОбФ (мПТжмСТію) лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО, 
гПТдОбФ (мПТжмСТію) ТПєУмТОоії (язсС бігТіекяємьУя біг гПТдОбж/мПТжмСТії лСгОмзСбСвС 
ТПежгПкмУмбО), ігПкмжнізОоіРкжР (ТПєУмТОоіРкжР) кСйПТ (зСг), лТжУбСєкжР йОмПТжкУьзіР 
зСйлОкії яз лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф гПТдОбі (мПТжмСТії) її ТПєУмТОоії, аФгь-язі ікрі 
ігПкмжнізОоіРкі (ТПєУмТОоіРкі) кСйПТж (зСгж) йОмПТжкУьзСї зСйлОкії мО їХ мжл, ікнСТйОоію 
лТС ОгТПУФ (ОгТПУж) йОмПТжкУьзСї зСйлОкії (ОгТПУО йіУоПекОХСгдПккя, ОгТПУО йіУоя 
егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі мСсС); 

а) гОкі лТС ФпОУкжзО йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, язжР є ФлСбкСбОдПкжй ФпОУкжзСй 
мОзСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР кО лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР, гС язСї бХСгжмь лиОмкжз лСгОмзіб (еО кОябкСУмі мОзСвС ФлСбкСбОдПкСвС 
ФпОУкжзО), еСзТПйО РСвС кОебФ, гОкі лТС гПТдОбФ (мПТжмСТію) лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО, 
гПТдОбФ (мПТжмСТію) ТПєУмТОоії (язсС бігТіекяємьУя біг гПТдОбж/мПТжмСТії лСгОмзСбСвС 
ТПежгПкмУмбО), ігПкмжнізОоіРкжР (ТПєУмТОоіРкжР) кСйПТ (зСг), лТжУбСєкжР ФпОУкжзФ 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР яз лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф гПТдОбі (мПТжмСТії) РСвС ТПєУмТОоії, 
аФгь-язі ікрі ігПкмжнізОоіРкі (ТПєУмТОоіРкі) кСйПТж (зСгж) ФпОУкжзО йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР мО їХ мжл, ікнСТйОоію лТС ОгТПУФ (ОгТПУж) мОзСвС ФпОУкжзО йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР (ОгТПУО йіУоПекОХСгдПккя, ОгТПУО йіУоя егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі 
мСсС); 

б) гОмО, язО є СУмОккій гкПй нікОкУСбСвС ТСзФ, еО язжР УзиОгОємьУя зСкУСиігСбОкО 
нікОкУСбО ебімкіУмь йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, О язсС мОзО ебімкіУмь кП УзиОгОємьУя - 
гОмО еОзікпПккя нікОкУСбСвС ТСзФ біглСбігкС гС бкФмТіркіХ лСиСдПкь йОмПТжкУьзСї 
зСйлОкії йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР; 

в) ікнСТйОоія лТС ТСейіТ УФзФлкСвС зСкУСиігСбОкСвС гСХСгФ йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР 
еО нікОкУСбжР Тіз, сС лПТПгФє ебімкСйФ, ТСеТОХСбОкжР евігкС іе УмОкгОТмОйж 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, язі еОУмСУСбФє йОмПТжкУьзО зСйлОкія йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0187-16#Text
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К ТОеі язсС еОзСкСгОбУмбС ікСеПйкСї юТжУгжзоії лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО 
йОмПТжкУьзСї зСйлОкії кП лПТПгаОпОє бжйСвж сСгС лСгОккя ебіміб Ф ТСеТіеі зТОїк 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР гия оіиПР ОбмСйОмжпкСвС СайікФ лСгОмзСбСю мО нікОкУСбСю 
ікнСТйОоією, Ф лСбігСйиПккі лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР еОекОпОємьУя мОзСд 
ікнСТйОоія лТС мП, сС йОмПТжкУьзО зСйлОкія йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР кП еСаСб’яеОкО 
лСгОбОмж ебім Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР. 

ЛСТйО мО лСТягСз УзиОгОккя лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР 
еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

39.4.3. ЙиОмкжзж лСгОмзіб, сС егіРУкююмь зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, лСбжккі УзиОгОмж мО 
еаПТівОмж гСзФйПкмОоію е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя еО зСдкжР ебімкжР лПТіСг. 

39.4.4. ЗО еОлжм оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лиОмкжзж лСгОмзіб лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя 
еОлжмФ лСгОюмь гСзФйПкмОоію е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя сСгС зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР, еОекОпПкжХ Ф еОлжмі. 

ДСзФйПкмОоія е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя лСгОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, еОекОпПкСвС Ф еОлжмі. 

39.4.5. ЗОлжм кОгУжиОємьУя кП ТОкірП 1 дСбмкя ТСзФ, сС кОУмОє еО зОиПкгОТкжй ТСзСй, б 
язСйФ мОзФ зСкмТСиьСбОкФ СлПТОоію (СлПТОоії) аФиС егіРУкПкС. 

39.4.6. ДСзФйПкмОоія е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (УФзФлкіУмь гСзФйПкміб ОаС єгжкжР 
гСзФйПкм, УзиОгПкжР Ф гСбіиькіР нСТйі) лСбжккО йіУмжмж мОзФ ікнСТйОоію: 

О) гОкі лТС СУСаФ (СУіа), язО є УмСТСкСю зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, мО лТС лСб'яеОкжХ СУіа 
лиОмкжзО лСгОмзіб (Ф ебімкСйФ лПТіСгі, б язСйФ егіРУкюбОиОУя зСкмТСиьСбОкО СлПТОоія, мО 
кО йСйПкм лСгОккя гСзФйПкмОоії), О УОйП: 

 зСкмТОвПкмО (зСкмТОвПкміб) зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії; 
 ніежпкжХ СУіа, язі є зікоПбжйж аПкПніоіОТкжйж биОУкжзОйж (зСкмТСиПТОйж) лиОмкжзО 

лСгОмзіб (еО кОябкСУмі); 
 СУіа, язі аПелСУПТПгкьС (СлСУПТПгзСбОкС) бСиСгіюмь зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж 

лиОмкжзО лСгОмзіб Ф ТСейіТі 25 і аіиьрП бігУСмзіб; 
 СУіа, зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж язжХ Ф ТСейіТі 25 і аіиьрП бігУСмзіб аПелСУПТПгкьС 

(СлСУПТПгзСбОкС) бСиСгіє лиОмкжз лСгОмзіб. 
ДОкі лСбжккі аФмж мОзжйж, сС гОюмь ейСвФ ігПкмжнізФбОмж мОзжХ лСб'яеОкжХ СУіа 

(бзиюпОюпж кОРйПкФбОккя гПТдОб (мПТжмСТіР), лСгОмзСбжйж ТПежгПкмОйж язжХ є мОзі 
СУСаж, зСг СУСаж, бУмОкСбиПкжР Ф гПТдОбі (зТОїкі) їХ ТПєУмТОоії) мО ТСезТжбОмж ікнСТйОоію 
сСгС зТжмПТіїб бжекОккя мОзжХ СУіа лСб'яеОкжйж; 

а) еОвОиькжР СлжУ гіяиькСУмі вТФлж зСйлОкіР (бзиюпОюпж йОмПТжкУьзФ зСйлОкію мО її 
гСпіТкі ліглТжєйУмбО), Ф мСйФ пжУиі СТвОкіеОоіРкФ УмТФзмФТФ мОзСї вТФлж, СлжУ вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі оієї вТФлж, лСиімжзФ мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, ікнСТйОоію лТС СУіа, язжй 
лиОмкжз лСгОмзіб кОгОє йіУоПбі ФлТОбиікУьзі ебімж (кОебО гПТдОбж, кО мПТжмСТії язСї мОзі 
СУСаж ФмТжйФюмь УбСї вСиСбкі СніУж); 

б) СлжУ УмТФзмФТж ФлТОбиіккя лиОмкжзО лСгОмзіб, УХПйО РСвС СТвОкіеОоіРкСї УмТФзмФТж іе 
еОекОпПккяй еОвОиькСї зіиьзСУмі лТОоююпжХ СУіа мО б ТСеТіеі СзТПйжХ лігТСегіиіб лиОмкжзО 
лСгОмзіб УмОкСй кО гОмФ СлПТОоії ОаС кО зікПоь ебімкСвС лПТіСгФ; 

в) СлжУ гіяиькСУмі мО УмТОмПвії гіиСбСї ОзмжбкСУмі, сС лТСбОгжмьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб, 
еСзТПйО, ПзСкСйіпкі ФйСбж гіяиькСУмі, ОкОиіе біглСбігкжХ Тжкзіб мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), кО 
язжХ лТСбСгжмь УбСю гіяиькіУмь лиОмкжз лСгОмзіб, СУкСбкі зСкзФТПкмж; 

ґ) бігСйСУмі лТС ФпОУмь лиОмкжзО лСгОмзіб Ф ТПУмТФзмФТжеОоії аіекПУФ ОаС лПТПгОпі 
кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб Ф ебімкСйФ ОаС лСлПТПгкьСйФ ТСоі е лСяУкПккяй ОУлПзміб ожХ 
СлПТОоіР, сС ближкФиж ОаС ближбОюмь кО гіяиькіУмь лиОмкжзО лСгОмзіб; 

г) СлжУ зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії іе еОекОпПккяй иОкоювО лСУмОпОккя (УмбСТПккя 
бОТмСУмі) мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) Ф зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії. 
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ИлжУ СлПТОоіР е лТжгаОккя (лТСгОдФ) мСбОТіб, ТСаім (лСУиФв), кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, 
ікржХ лТПгйПміб вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР, бігйіккжХ біг мСбОТіб, йОє йіУмжмж СаґТФкмФбОккя 
ПзСкСйіпкСї гСоіиькСУмі (ПзСкСйіпкСї бжвСгж, сС СмТжйФємьУя б ТПеФиьмОмі егіРУкПккя 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії Ф лСТібкяккі іе кПзСкмТСиьСбОкжйж СлПТОоіяйж, язі є ТПОиькС 
гСУмФлкжйж ОиьмПТкОмжбкжйж бОТіОкмОйж мОзСї зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії) і кОябкСУмі 
гіиСбСї йПмж їХ лТжгаОккя (лТСгОдФ); 

П) СлжУ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), бзиюпОюпж ніежпкі ХОТОзмПТжУмжзж, язіУмь і ТПлФмОоію кО 
ТжкзФ, зТОїкФ лСХСгдПккя і бжТСакжзО, кОябкіУмь мСбОТкСвС екОзФ мО ікрФ ікнСТйОоію, 
лСб'яеОкФ е язіУкжйж ХОТОзмПТжУмжзОйж мСбОТФ (ТСаСмж, лСУиФвж). 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС; 
є) бігСйСУмі лТС нОзмжпкС лТСбПгПкі ТСеТОХФкзж Ф зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії (УФйО мО 

бОиюмО лиОмПдіб, гОмО, лиОмідкі гСзФйПкмж); 
д) пжккжзж, язі ближкФиж кО нСТйФбОккя мО бУмОкСбиПккя оікж, еСзТПйО аіекПУ-УмТОмПвії 

УмСТік СлПТОоії (еО кОябкСУмі), язі іУмСмкС ближбОюмь кО оікж мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 
е) нФкзоіСкОиькжР ОкОиіе зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії: бігСйСУмі лТС нФкзоії СУіа, сС є 

УмСТСкОйж (аПТФмь ФпОУмь) Ф зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії, лТС бжзСТжУмОкі кжйж Озмжбж, 
лСб'яеОкі е мОзСю зСкмТСиьСбОкСю СлПТОоією, мО ПзСкСйіпкі (зСйПТоіРкі) Тжежзж, язі мОзі 
СУСаж бТОХСбФбОиж ліг пОУ егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії; 

ж) ПзСкСйіпкжР мО лСТібкяиькжР ОкОиіе: 
 УФйФ СмТжйОкжХ гСХСгіб (лТжаФмзФ) мО/ОаС УФйФ лСкПУПкжХ бжмТОм (еажмзФ) бкОУиігСз 

егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, ТібПкь ТПкмОаПиькСУмі; 
 СаґТФкмФбОккя бжаСТФ йПмСгФ, язжР еОУмСУСбОкС гия бжекОпПккя біглСбігкСУмі ФйСб 

зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", нікОкУСбСвС лСзОекжзО евігкС е 
ліглФкзмСй 39.3.2.5 ліглФкзмФ 39.3.2 лФкзмФ 39.3 оієї УмОммі мО УмСТСкж, сС 
гСУиігдФбОиОУя евігкС е ліглФкзмСй 39.3.2.7 ліглФкзмФ 39.3.2 лФкзмФ 39.3 оієї УмОммі; 

 СаґТФкмФбОккя бжаСТФ мО ікнСТйОоія лТС еіУмОбкі СлПТОоії (еіУмОбкжХ СУіа) і гдПТПиО 
ікнСТйОоії, язі бжзСТжУмСбФбОижУя гия ОкОиіеФ; 

 СаґТФкмФбОккя бжзСТжУмОккя ліг пОУ бжекОпПккя гіОлОеСкФ ТПкмОаПиькСУмі 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.3.2.8 ліглФкзмФ 39.3.2 лФкзмФ 39.3 оієї УмОммі ікнСТйОоії еО 
гПзіиьзО лСгОмзСбжХ лПТіСгіб (ТСзіб) мО ТСеТОХФкСз УПТПгкьСебОдПкСвС екОпПккя 
лСзОекжзО ТПкмОаПиькСУмі; 

 ТСеТОХФкСз гіОлОеСкФ оік (ТПкмОаПиькСУмі); 
 СлжУ мО ТСеТОХФкСз лТСбПгПкжХ зСТжвФбОкь евігкС е ліглФкзмСй 39.2.2.1 ліглФкзмФ 

39.2.2 лФкзмФ 39.2 оієї УмОммі. 
ЛікОкУСбі лСзОекжзж, сС бжзСТжУмСбФбОижУя ліг пОУ ТСеТОХФкзФ лСзОекжзіб 

ТПкмОаПиькСУмі зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, йОюмь аФмж лігмбПТгдПкі гОкжйж аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ мО нікОкУСбСї ебімкСУмі УмСТСкж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, сС гСУиігдФбОиОУя евігкС 
е ліглФкзмСй 39.3.2.7 ліглФкзмФ 39.3.2 лФкзмФ 39.3 оієї УмОммі. 

К ТОеі язсС УмСТСкСю зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії егіРУкюємьУя лСУмОпОккя (лТСгОд) 
мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв, ікржХ лТПгйПміб еО зСкмТСиьСбОкжйж СлПТОоіяйж гПзіиьзСй СУСаОй, 
і гия оіиПР бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" егіРУкюємьУя лСТібкяккя лСзОекжзО ТПкмОаПиькСУмі мОзСвС 
лСУмОпОиькжзО, гСзФйПкмОоія йОє йіУмжмж СлжУ ОивСТжмйФ ТСелСгіиФ бжмТОм 
лСУмОпОиькжзО, лСкПУПкжХ гия егіРУкПккя мОзжХ СлПТОоіР, язі бТОХСбФюмьУя ліг пОУ 
ТСеТОХФкзФ лСзОекжзО ТПкмОаПиькСУмі. МОзжР СлжУ йОє йіУмжмж ікнСТйОоію лТС ПзСкСйіпкП 
СаґТФкмФбОккя бжаСТФ ОивСТжмйФ ТСелСгіиФ бжмТОм, йПмСгжзФ РСвС еОУмСУФбОккя, О мОзСд 
нОзмжпкжР ТСеТОХФкСз, егіРУкПкжР біглСбігкС гС СаТОкСї йПмСгжзж; 

і) бігСйСУмі лТС лТСбПгПкП лиОмкжзСй лСгОмзФ УОйСУміРкП ОаС лТСлСТоіРкП зСТжвФбОккя 
лСгОмзСбСї аОеж мО УФй лСгОмзФ біглСбігкС гС ліглФкзміб 39.5.4 і 39.5.5 лФкзмФ 39.5 оієї 
УмОммі (Ф ТОеі РСвС лТСбПгПккя); 

ї) язсС лиОмкжз бХСгжмь гС йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР: 
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 зСлії іУмСмкжХ бкФмТіркьСвТФлСбжХ ФвСг, сС ближбОюмь кО оікСФмбСТПккя б 
зСкмТСиьСбОкіР СлПТОоії; 

 зСлії гСвСбСТіб лТС лСлПТПгкє ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя, лСгОмзСбжХ ТСе'яУкПкь 
зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб гПТдОб (мПТжмСТіР), сС еОУмСУСбФюмьУя б ФвСгОХ йід 
ФпОУкжзОйж йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР сСгС зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії і б лігвСмСбоі 
язжХ кП аТОб ФпОУмі оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ; 

Р) зСлія ОФгжмСТУьзСвС бжУкСбзФ сСгС аФХвОимПТУьзСї (нікОкУСбСї) ебімкСУмі лиОмкжзО 
лСгОмзіб еО ебімкжР лПТіСг (ебімкі лПТіСгж), еО язі лСгОємьУя гСзФйПкмОоія е мТОкУнПТмкСвС 
оікСФмбСТПккя (язсС РСвС кОябкіУмь є СаСб'яезСбСю гия лиОмкжзО лСгОмзіб); 

з) зСлії гСвСбСТіб (зСкмТОзміб) мО аФгь-язі гСлСбкПккя гС кжХ, еО язжйж егіРУкюбОиОУя 
зСкмТСиьСбОкО СлПТОоія; 

39.4.7. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
йОє лТОбС кОгіУиОмж еОлжм е бжйСвСю кОгОмж виСаОиькФ гСзФйПкмОоію е мТОкУнПТмкСвС 
оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРи) лиОмкжзФ лСгОмзіб, сС бХСгжмь гС УзиОгФ йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР, язсС УФзФлкжР зСкУСиігСбОкжР гСХіг йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР еО нікОкУСбжР 
Тіз, сС лПТПгФє ебімкСйФ ТСзФ, ТСеТОХСбОкжР евігкС еі УмОкгОТмОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, 
язі еОУмСУСбФє йОмПТжкУьзО зСйлОкія йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, гСТібкює ОаС 
лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 50 йіиьРСкіб єбТС. 

ЗОлжм кО лСгОккя виСаОиькСї гСзФйПкмОоії (йОРУмПТ-нОРиО) йСдП аФмж кОлТОбиПкжР кП 
ТОкірП гбОкОгоямж йіУяоіб і кП ліекірП мТжгоямж рПУмж йіУяоіб е гОмж еОзікпПккя 
нікОкУСбСвС ТСзФ, бУмОкСбиПкСвС йідкОТСгкСю вТФлСю зСйлОкіР, гС язСї кОиПджмь мОзжР 
лиОмкжз лСгОмзіб, О Ф ТОеі бігУФмкСУмі бігСйСУмПР лТС бУмОкСбиПкжР йідкОТСгкСю вТФлСю 
зСйлОкіР нікОкУСбжР Тіз - кП ТОкірП гбОкОгоямж йіУяоіб і кП ліекірП мТжгоямж рПУмж 
йіУяоіб ліУия еОзікпПккя ебімкСвС ТСзФ. 

ГиСаОиькО гСзФйПкмОоія е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРи) йОє аФмж 
кОгОкО лиОмкжзСй лСгОмзіб гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя еОлжмФ. 

ЯзсС б КзТОїкі еОТПєУмТСбОкі гбО мО аіиьрП лиОмкжзіб лСгОмзіб, сС бХСгямь гС УзиОгФ 
Сгкієї і мієї д йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кОлТОбияє еОлжм лТС кОгОккя виСаОиькСї 
гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиО) ижрП СгкСйФ е мОзжХ 
лиОмкжзіб лСгОмзіб еО УбСїй бжаСТСй. 

К ТОеі лСТФрПккя мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб мПТйікФ, бжекОпПкСвС ОаеОоСй мТПмій оьСвС 
ліглФкзмФ, оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
йОє лТОбС кОлТОбжмж еОлжм лТС кОгОккя виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС 
оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиО) еО мСР УОйжР лПТіСг ікрСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб, сС бХСгжмь 
гС УзиОгФ мієї УОйСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР. ЙТж оьСйФ лПТржР лиОмкжз лСгОмзіб кП 
ебіиькяємьУя біг бжзСкОккя СаСб'яезФ е кОгОккя оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС 
оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиО). 

ЗОлжм лТС кОгОккя виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-
нОРиО) лиОмкжзФ лСгОмзіб кП кОлТОбияємьУя, язсС мОзО гСзФйПкмОоія бдП кОгОкО 
біглСбігкС гС оьСвС ліглФкзмФ оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, аФгь-язжй ікржй лиОмкжзСй лСгОмзіб, сС бХСгжмь гС УзиОгФ 
мієї УОйСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР. 

ГиСаОиькО гСзФйПкмОоія е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРи) - УФзФлкіУмь 
гСзФйПкміб ОаС єгжкжР гСзФйПкм, УзиОгПкжР Ф гСбіиькіР нСТйі, сС йОє йіУмжмж ікнСТйОоію 
лТС: 

О) СТвОкіеОоіРкФ УмТФзмФТФ йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР (Ф бжвиягі вТОніпкСї УХПйж) іе 
еОекОпПккяй СУіа, язі є ФпОУкжзОйж йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, їХ СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбжХ 
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нСТй, УмТФзмФТФ биОУкСУмі (іе еОекОпПккяй пОУмСз бСиСгіккя) мО гПТдОбж і мПТжмСТії, Ф язжХ 
еОекОпПкі СУСаж егіРУкююмь УбСю гіяиькіУмь; 

а) еОвОиькжР СлжУ гіяиькСУмі йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, сС бзиюпОє б УПаП: 
 СлжУ зиюпСбжХ нОзмСТіб, сС ближбОюмь кО нікОкУСбжР ТПеФиьмОм йідкОТСгкСї вТФлж 

зСйлОкіР; 
 СлжУ иОкоювіб лСУмОпОккя мО ФмбСТПккя бОТмСУмі кОРаіиьржХ еО лСзОекжзСй бжТФпзж 

йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР л'ямж мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), О мОзСд иОкоювіб 
лСУмОпОккя аФгь-язжХ ікржХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв, ікржХ Са'єзміб ожбіиькжХ лТОб), 
пОУмзО язжХ УмОкСбжмь аіиьрП 5 бігУСмзіб бжТФпзж йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР еО 
нікОкУСбжР Тіз, і СУкСбкжХ вПСвТОніпкжХ Тжкзіб, кО язжХ ТПОиіеФюмьУя (бжзСкФюмьУя, 
кОгОюмьУя) еОекОпПкі мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж); 

 лПТПиіз мО УмжУижР СлжУ УФммєбжХ гСвСбСТіб е кОгОккя (СмТжйОккя) лСУиФв, ТСаім, 
ФзиОгПкжХ йід ФпОУкжзОйж йідкОТСгкСї вТФлж (зТій гСвСбСТіб, лСб'яеОкжХ е 
лТСбПгПккяй кОФзСбС-гСУиігкжХ мО гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім), Ф мСйФ пжУиі 
СлжУ нФкзоіСкОиькжХ йСдижбСУмПР СУкСбкжХ ФпОУкжзіб йідкОТСгкСї вТФлж, еОгіякжХ 
Ф кОгОккі мОзжХ лСУиФв, ТСаім, лСиімжзж е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя сСгС 
ТСелСгіиФ бОТмСУмі лСУиФв мО бжекОпПккя оік кО СлиОмФ бкФмТіркьСвТФлСбжХ лСУиФв; 

 УмжУижР нФкзоіСкОиькжР ОкОиіе гіяиькСУмі ФпОУкжзіб йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, сС 
йОюмь УФммєбжР ближб кО нікОкУСбжР ТПеФиьмОм оієї вТФлж, б мСйФ пжУиі СлжУ 
СУкСбкжХ нФкзоіР, сС бжзСкФюмьУя, Озмжбіб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя, ПзСкСйіпкжХ 
(зСйПТоіРкжХ) Тжежзіб, сС лТжРйОюмьУя; 

 ікнСТйОоію лТС СУкСбкі ФвСгж сСгС ТПУмТФзмФТжеОоії аіекПУФ, лТжгаОккя мО 
бігпФдПккя Озмжбіб, сС бігаФбОижУя лТСмявСй нікОкУСбСвС ТСзФ; 

б) кПйОмПТіОиькі Озмжбж, язі бжзСТжУмСбФюмьУя йідкОТСгкСю вТФлСю зСйлОкіР б УбСїР 
гіяиькСУмі, еСзТПйО: 

 СлжУ УмТОмПвії ТСебжмзФ йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР сСгС ТСеТСазж, бСиСгіккя і 
бжзСТжУмОккя кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, Ф мСйФ пжУиі ТСейісПккя СУкСбкжХ кОФзСбС-
гСУиігкжХ оПкмТіб і СТвОкіб ФлТОбиіккя кжйж; 

 лПТПиіз мО СлжУ кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб (вТФл кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб), сС йОюмь 
іУмСмкжР ближб кО оікСФмбСТПккя зСйлОкіР йідкОТСгкСї вТФлж, іе еОекОпПккяй 
ФпОУкжзіб мОзСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, язі бСиСгіюмь мОзжйж ОзмжбОйж кО лТОбі 
биОУкСУмі ОаС ікрСйФ лТОбі (зСТжУмФбОккя, бСиСгіккя мО/ОаС ТСелСТягдПккя); 

 лПТПиіз УФммєбжХ гСвСбСТіб, лСб'яеОкжХ е кПйОмПТіОиькжйж ОзмжбОйж, ФзиОгПкжХ йід 
ФпОУкжзОйж йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, Ф мСйФ пжУиі иіоПкеіРкжХ ФвСг, 
гСйСбиПкСУмПР сСгС лСзТжммя бжмТОм, СУкСбкжХ ФвСг сСгС кОгОккя кОФзСбС-
гСУиігкжХ лСУиФв; 

 СлжУ лСиімжзж мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР сСгС 
лТСбПгПккя кОФзСбС-гСУиігкжХ мО гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім і кПйОмПТіОиькжХ 
Озмжбіб; 

 СлжУ УФммєбжХ СлПТОоіР е лПТПгОпі кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб йід ФпОУкжзОйж 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР лТСмявСй біглСбігкСвС нікОкУСбСвС ТСзФ іе еОекОпПккяй 
кОеб мОзжХ ФпОУкжзіб, гПТдОб ТПєУмТОоії мО юТжУгжзоіР, гП бСкж лТСбОгямь УбСю 
гіяиькіУмь, зСйлПкУОоіР, сС егіРУкюбОижУя Ф ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі, мО 
Тібкя бжкОвСТСг (зСйлПкУОоіРкжХ бжлиОм), лСб'яеОкжХ е мОзСю лПТПгОпПю; 

в) нікОкУСбФ гіяиькіУмь йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, еСзТПйО: 
 еОвОиькжР СлжУ, язжй пжкСй нікОкУФємьУя мОзО вТФлО, бзиюпОюпж ікнСТйОоію лТС 

нікОкУФбОккя, еОиФпПкП біг СУіа, язі кП є ФпОУкжзОйж йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР; 
 еОекОпПккя ФУіХ ФпОУкжзіб йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, язі егіРУкююмь 

оПкмТОиіеСбОкФ бкФмТіркьСвТФлСбФ нікОкУСбФ гіяиькіУмь гия ФпОУкжзіб оієї вТФлж, е 
ікнСТйОоією сСгС гПТдОб (мПТжмСТіР), язі є йіУоПй ТПєУмТОоії мОзжХ ФпОУкжзіб, 
мО/ОаС йіУоя екОХСгдПккя СТвОкФ їХ ФлТОбиіккя; 
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 еОвОиькжР СлжУ лСиімжзж мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя сСгС нікОкУФбОккя 
ФпОУкжзіб йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР; 

ґ) зСкУСиігСбОкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР еО СУмОккіР 
нікОкУСбжР Тіз, О Ф ТОеі її бігУФмкСУмі - ікрФ зСкУСиігСбОкФ ебімкіУмь, лігвСмСбиПкФ гия 
ФлТОбиікУьзжХ, лСгОмзСбжХ ОаС ікржХ оіиПР; 

г) лПТПиіз і УмжУижР СлжУ іУкФюпжХ СгкСУмСТСккіХ гСвСбСТіб лТС лСлПТПгкє ФевСгдПккя 
оікСФмбСТПккя, лСгОмзСбжХ ТСе'яУкПкь зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб гПТдОб (мПТжмСТіР), язі 
еОУмСУСбФюмьУя б ФвСгОХ йід ФпОУкжзОйж йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР і лСб'яеОкі е 
ТСелСгіиСй гСХСгіб йід гПТдОбОйж (мПТжмСТіяйж). 

39.4.8. ДСзФйПкмОоія е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя мО виСаОиькО гСзФйПкмОоія е 
мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРи) лСгОюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб гПТдОбкСю 
йСбСю б лОлПТСбСйФ бжвиягі ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб 
КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСбіТпі лСУиФвж". 

К ТОеі лСгОккя ТОеСй іе гСзФйПкмОоією гСзФйПкміб, бжзиОгПкжХ ікСеПйкСю йСбСю, 
лиОмкжз лСгОмзіб СгкСпОУкС лСгОє лПТПзиОг мОзжХ гСзФйПкміб гПТдОбкСю йСбСю. 

ЗОУбігпПккя ОбмПкмжпкСУмі лПТПзиОгФ гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя мО 
виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиО) гПТдОбкСю 
йСбСю кП егіРУкюємьУя. 

ЗкОпПккя бОТміУкжХ лСзОекжзіб виСаОиькСї гСзФйПкмОоії йСдФмь еОекОпОмжУя Ф бОиюмі, б 
язіР йОмПТжкУьзО зСйлОкія йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР УзиОгОє зСкУСиігСбОкФ нікОкУСбФ 
ебімкіУмь. 

39.4.9. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
йОє лТОбС кОгіУиОмж лиОмкжзФ лСгОмзіб еОлжм е бжйСвСю гСгОмзСбС лСгОмж лТСмявСй 30 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж РСвС СмТжйОккя ікнСТйОоію біглСбігкС гС ліглФкзміб 39.4.6 і 
39.4.7 лФкзмФ 39.4 оієї УмОммі мО/ОаС СаґТФкмФбОккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї 
СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" Ф ТОеі бУмОкСбиПккя Сгкієї е мОзжХ СаУмОбжк: 

 лСгОкО лиОмкжзСй лСгОмзіб гСзФйПкмОоія е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя кП йіУмжмь 
ікнСТйОоії б СаУяеі, еОекОпПкСйФ б ліглФкзмі 39.4.6 лФкзмФ 39.4 оієї УмОммі, мО/ОаС кП 
йіУмжмь кОиПдкСвС СаґТФкмФбОккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії 
лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж"; 

 лСгОкО лиОмкжзСй лСгОмзіб виСаОиькО гСзФйПкмОоія е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя 
(йОРУмПТ-нОРи) кП йіУмжмь ікнСТйОоії б СаУяеі, еОекОпПкСйФ б ліглФкзмі 39.4.7 лФкзмФ 
39.4 оієї УмОммі. 

ЗОекОпПкО гСгОмзСбО ікнСТйОоія є кПбіг'єйкСю пОУмжкСю гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС 
оікСФмбСТПккя мО/ОаС виСаОиькСї гСзФйПкмОоії (йОРУмПТ-нОРиО). 

39.4.10. ЙиОмкжз лСгОмзіб - ТПежгПкм КзТОїкж, сС кОиПджмь гС йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР, Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй ліглФкзмСй, еСаСб’яеОкжР лСгОбОмж гС оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, ебім Ф ТСеТіеі зТОїк 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж 
"ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі 
лСУиФвж". 

Збім Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР лСгОємьУя Ф ТОеі, язсС УФзФлкжР 
зСкУСиігСбОкжР гСХіг йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, гС язСї бХСгжмь лиОмкжз лСгОмзіб, еО 
нікОкУСбжР Тіз, сС лПТПгФє ебімкСйФ, ТСеТОХСбОкжР евігкС іе УмОкгОТмОйж аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ, язі еОУмСУСбФє йОмПТжкУьзО зСйлОкія йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР (еО бігУФмкСУмі 
ікнСТйОоії - біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ), гСТібкює ОаС 
лПТПбжсФє біглСбігкжР лСзОекжз йікійОиькСвС ТСейіТФ УФзФлкСвС зСкУСиігСбОкСвС гСХСгФ, 
бжекОпПкжР ліглФкзмСй 39.4.102 оьСвС лФкзмФ, мО еО кОябкСУмі Сгкієї е мОзжХ СаУмОбжк: 

 лиОмкжз лСгОмзіб є йОмПТжкУьзСю зСйлОкією йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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 йОмПТжкУьзО зСйлОкія йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР ФлСбкСбОдФє лиОмкжзО 
лСгОмзіб - ТПежгПкмО КзТОїкж кО лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ; 

 біглСбігкС гС бжйСв еОзСкСгОбУмбО юТжУгжзоії лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО 
йОмПТжкУьзСї зСйлОкії йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР біг мОзСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР кП бжйОвОємьУя; 

 йід КзТОїкСю мО біглСбігкСю ікСеПйкСю юТжУгжзоією лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО 
йОмПТжкУьзСї зСйлОкії йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР є пжккжР йідкОТСгкжР 
гСвСбіТ, сС йіУмжмь лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ оіиПР, ОиП 
кП кОаТОиО пжккСУмі біглСбігкО ФвСгО QCAA УмОкСй кО гОмФ еОзікпПккя 
нікОкУСбСвС ТСзФ, еО язжР евігкС е ліглФкзмСй 39.4.11 оьСвС лФкзмФ йОє аФмж 
лСгОкжР ебім Ф ТСеТіеі зТОїк сСгС мОзСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР; 

 йід КзТОїкСю мО біглСбігкСю ікСеПйкСю юТжУгжзоією лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО 
йОмПТжкУьзСї зСйлОкії йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР є пжккжР йідкОТСгкжР 
гСвСбіТ, сС йіУмжмь лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ оіиПР, ОиП 
кОябкі нОзмж УжУмПйкСвС кПбжзСкОккя біглСбігкСї ФвСгж QCAA. ЙТС кОябкіУмь 
мОзжХ нОзміб (Ф мСйФ пжУиі бжябиПкжХ кО лігУмОбі лСбігСйиПккя ікСеПйкСї 
юТжУгжзоії лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО ФлСбкСбОдПкСвС ФпОУкжзО йідкОТСгкСї 
вТФлж зСйлОкіР лТС УжУмПйкП кПбжзСкОккя біглСбігкСї ФвСгж QCAA, кОгОкСвС 
зСйлПмПкмкСйФ СТвОкФ КзТОїкж) оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лСбігСйияє лиОмкжзО лСгОмзіб - ТПежгПкмО КзТОїкж, 
язжР кОиПджмь гС йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, йОмПТжкУьзО зСйлОкія язСї є 
лСгОмзСбжй ТПежгПкмСй мОзСї ікСеПйкСї юТжУгжзоії. ЗОекОпПкП лСбігСйиПккя 
кОгУжиОємьУя лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя бУмОкСбиПккя лПТПгаОпПкжХ ожй 
ОаеОоСй нОзміб Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. ЯзсС аіиьрП 
кід Сгжк ФпОУкжз мОзСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР є лиОмкжзСй лСгОмзіб - 
ТПежгПкмСй КзТОїкж, еОекОпПкП лСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя СгкСйФ е кжХ еО 
бжаСТСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ УжУмПйкП кПбжзСкОккя ФвСгж QCAA сСгС ікСеПйкСї 
юТжУгжзоії СекОпОє, сС ікСеПйкО юТжУгжзоія лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО біглСбігкСвС 
ФпОУкжзО йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР йОє пжккФ ФвСгФ QCAA е КзТОїкСю, ОиП лТжеФлжкжиО 
ОбмСйОмжпкжР Сайік ебімОйж Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР е лТжпжк, 
бігйіккжХ біг мжХ, сС біглСбігОюмь ФйСбОй мОзСї ФвСгж, ОаС ікржй пжкСй мТжбОиС і 
лСУиігСбкС кП кОгОє б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі гС КзТОїкж ебімж Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї 
вТФлж зСйлОкіР, сС екОХСгямьУя б її ТСелСТягдПккі, лТС йідкОТСгкі вТФлж зСйлОкіР, язі 
йОюмь ФпОУкжзіб б КзТОїкі. 

ЯзсС аіиьрП кід Сгжк ФпОУкжз йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР є лиОмкжзСй лСгОмзіб - 
ТПежгПкмСй КзТОїкж мО кОябкі СгкО ОаС гПзіиьзО СаУмОбжк, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж л’ямжй - 
УьСйжй оьСвС ліглФкзмФ, йідкОТСгкО вТФлО зСйлОкіР йСдП лТжекОпжмж СгкСвС е мОзжХ 
ФпОУкжзіб ФлСбкСбОдПкжй кО лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР. ЙТС 
мОзП лТжекОпПккя ФлСбкСбОдПкжР ФпОУкжз йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР лСбігСйияє 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, рияХСй 
лСгОккя лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 
39.4.2 оьСвС лФкзмФ. К ТОеі язсС е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ ожй ОаеОоСй, ФлСбкСбОдПкжР 
ФпОУкжз йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР лСгОє ФмСпкПкП лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф 
йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР і мОзП лСгОккя егіРУкюємьУя кП ліекірП 10 пжУиО йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО мжй, б язСйФ оПР ФпОУкжз йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР СгПТдОб ікнСТйОоію 
лТС УбСє лТжекОпПккя ФлСбкСбОдПкжй ФпОУкжзСй йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, рмТОн еО 
кОгОккя кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії Ф лСбігСйиПккі лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР, 
лПТПгаОпПкжР лФкзмСй 120.5 УмОммі 120 оьСвС КСгПзУФ, кП еОУмСУСбФємьУя. 
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39.4.101. ЗО кОябкСУмі Сгкієї ОаС гПзіиьзСХ СаУмОбжк, лПТПгаОпПкжХ ОаеОоОйж л’ямжй - 
УьСйжй ліглФкзмФ 39.4.10 оьСвС лФкзмФ, лиОмкжз лСгОмзіб - ТПежгПкм КзТОїкж, язжР 
кОиПджмь гС йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, ебіиькяємьУя біг лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР УмСУСбкС біглСбігкСвС нікОкУСбСвС ТСзФ, бжекОпПкСвС 
ліглФкзмСй 39.4.11 оьСвС лФкзмФ, язсС СгкСпОУкС бжзСкФюмьУя мОзі ФйСбж: 

1) йідкОТСгкО вТФлО зСйлОкіР, ФпОУкжзСй язСї є мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб, лСгОиО ебім Ф 
ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР УмСУСбкС біглСбігкСвС нікОкУСбСвС ТСзФ пПТПе 
ікрСвС ФлСбкСбОдПкСвС ФпОУкжзО йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР б ікСеПйкіР юТжУгжзоії РСвС 
лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО еО мОзжР нікОкУСбжР Тіз; 

2) лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР егіРУкюємьУя кП ліекірП 
вТОкжпкСї гОмж лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, бжекОпПкСї 
ліглФкзмСй 39.4.11 оьСвС лФкзмФ; 

3) еОзСкСгОбУмбС ікСеПйкСї юТжУгжзоії лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО ФлСбкСбОдПкСвС 
ФпОУкжзО йОмПТжкУьзСї зСйлОкії лПТПгаОпОє бжйСвж сСгС лСгОккя ебіміб Ф ТСеТіеі зТОїк 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР гия оіиПР ОбмСйОмжпкСвС СайікФ лСгОмзСбСю мО нікОкУСбСю 
ікнСТйОоією; 

4) ікСеПйкО юТжУгжзоія лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО ФлСбкСбОдПкСвС ФпОУкжзО 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР йОє пжккФ ФвСгФ QCAA е КзТОїкСю УмОкСй кО гОмФ еОзікпПккя 
нікОкУСбСвС ТСзФ, еО язжР евігкС е ліглФкзмСй 39.4.11 оьСвС лФкзмФ йОє аФмж лСгОкС ебім Ф 
ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР сСгС мОзСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР; 

5) ікСеПйкО юТжУгжзоія лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО ФлСбкСбОдПкСвС ФпОУкжзО 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР кП лСбігСйжиО зСйлПмПкмкжР СТвОк КзТОїкж лТС УжУмПйкП 
кПбжзСкОккя біглСбігкСї ФвСгж QCAA; 

6) ФпОУкжз йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР лСбігСйжб лСгОмзСбі СТвОкж юТжУгжзоії УбСвС 
лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО лТС мП, сС бік ФлСбкСбОдПкжР кО лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР еО біглСбігкФ йідкОТСгкФ вТФлФ зСйлОкіР (язсС мОзП 
лСбігСйиПккя лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй юТжУгжзоії лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО оьСвС 
ФпОУкжзО йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР); 

7) лиОмкжз лСгОмзіб - ТПежгПкм КзТОїкж, язжР кОиПджмь гС мієї УОйСї йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР, лСбігСйжб оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТС ФпОУкжзО йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, язжР є ФлСбкСбОдПкжй 
ФпОУкжзСй мОзСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР кО лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї 
вТФлж зСйлОкіР, рияХСй лСгОккя лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР, 
бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 39.4.2 оьСвС лФкзмФ. 

39.4.102. Дия оіиПР лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР 
еОУмСУСбФюмьУя мОзі лСзОекжзж йікійОиькСвС ТСейіТФ УФзФлкСвС зСкУСиігСбОкСвС гСХСгФ 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, гС язСї бХСгжмь лиОмкжз лСгОмзіб: 

 ПзбібОиПкм 750 йіиьРСкіб єбТС - гия СаУмОбжк, бжекОпПкжХ ОаеОоСй мТПмій 
ліглФкзмФ 39.4.10 оьСвС лФкзмФ; 

 ПзбібОиПкм 750 йіиьРСкіб єбТС - гия СаУмОбжк, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж пПмбПТмжй - 
УьСйжй ліглФкзмФ 39.4.10 оьСвС лФкзмФ, ОиП язсС еОзСкСгОбУмбСй ікСеПйкСї 
юТжУгжзоії лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО йОмПТжкУьзСї зСйлОкії йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР ОаС ФлСбкСбОдПкСвС ФпОУкжзО йОмПТжкУьзСї зСйлОкії (Ф ТОеі РСвС 
лТжекОпПккя йОмПТжкУьзСю зСйлОкією) бжекОпПкС ікржР ТСейіТ УФзФлкСвС 
зСкУСиігСбОкСвС гСХСгФ йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, гПкСйікСбОкжР кП б єбТС, 
язжР евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй мОзСї ікСеПйкСї юТжУгжзоії еОУмСУСбФємьУя гия 
оіиПР лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР (еО кОябкСУмі 
мОзСвС еОзСкСгОбУмбО), вТОкжпкжй ТСейіТСй гия СаУмОбжк лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі 
зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж пПмбПТмжй - УьСйжй 
ліглФкзмФ 39.4.10 оьСвС лФкзмФ, ббОдОємьУя мОзжР ікржР ТСейіТ. 

39.4.11. Збім Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР йіУмжмь ікнСТйОоію б ТСеТіеі 
зСдкСї юТжУгжзоії (гПТдОбж, мПТжмСТії), Ф язіР еОТПєУмТСбОкжР ФпОУкжз біглСбігкСї 
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йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР ОаС б язіР йідкОТСгкО вТФлО зСйлОкіР егіРУкює УбСю 
гіяиькіУмь, мО сСгС зСдкСвС ФпОУкжзО мОзСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, еСзТПйО, ОиП кП 
бжзиюпкС: 

О) кОебФ гПТдОбж (мПТжмСТії), біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО язСї ФпОУкжз йідкОТСгкСї 
вТФлж зСйлОкіР еОУкСбОкжР, мО гПТдОбж (мПТжмСТії), ТПежгПкмСй язСї бік є; 

а) еОвОиькФ УФйФ гСХСгіб (бжТФпзж) еО нікОкУСбжР Тіз, еО язжР УзиОгОємьУя ебім Ф ТСеТіеі 
зТОїк, Ф мСйФ пжУиі е ТСеажбзСю кО УФйФ гСХСгіб (бжТФпзж) біглСбігкС гС ФвСг, ФзиОгПкжХ 
ФпОУкжзОйж оієї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР і лСб'яеОкжйж СУСаОйж, мО УФйФ гСХСгіб 
(бжТФпзж) еО ФвСгОйж е кПлСб'яеОкжйж СУСаОйж; 

б) УФйФ лТжаФмзФ (еажмзФ) гС СлСгОмзФбОккя еО нікОкУСбжР Тіз, еО язжР УзиОгОємьУя ебім 
Ф ТСеТіеі зТОїк; 

в) УФйФ УлиОпПкСвС лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб (зСТлСТОмжбкСвС лСгОмзФ) ОаС РСвС 
ОкОиСвО Ф нікОкУСбСйФ ТСоі, еО язжР УзиОгОємьУя ебім Ф ТСеТіеі зТОїк; 

ґ) УФйФ кОТОХСбОкСвС лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб (зСТлСТОмжбкСвС лСгОмзФ) ОаС 
РСвС ОкОиСвО еО нікОкУСбжР Тіз, еО язжР УзиОгОємьУя ебім Ф ТСеТіеі зТОїк; 

г) ТСейіТ УмОмФмкСвС зОлімОиФ (еОТПєУмТСбОкСвС УмОмФмкСвС зОлімОиФ) кО гОмФ еОзікпПккя 
нікОкУСбСвС ТСзФ, еО язжР УзиОгОємьУя ебім Ф ТСеТіеі зТОїк; 

П) УФйФ кПТСелСгіиПкСвС (кОзСлжпПкСвС) лТжаФмзФ кО гОмФ еОзікпПккя нікОкУСбСвС ТСзФ, 
еО язжР УзиОгОємьУя ебім Ф ТСеТіеі зТОїк; 

є) пжУПиькіУмь лТОоібкжзіб еО нікОкУСбжР Тіз, еО язжР УзиОгОємьУя ебім Ф ТСеТіеі зТОїк; 
д) аОиОкУСбФ бОТміУмь йОмПТіОиькжХ Озмжбіб (ікржХ, кід вТСрСбі зСрмж ОаС вТСрСбі 

ПзбібОиПкмж, кПйОмПТіОиькі Озмжбж, нікОкУСбі Озмжбж)кО гОмФ еОзікпПккя нікОкУСбСвС ТСзФ, 
еО язжР УзиОгОємьУя ебім Ф ТСеТіеі зТОїк; 

е) СУкСбкі бжгж гіяиькСУмі, сС егіРУкююмьУя ФпОУкжзОйж йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР; 
ж) гОкі сСгС зСдкСвС ФпОУкжзО йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, гС язСї бХСгжмь лиОмкжз 

лСгОмзіб, еСзТПйО РСвС кОебФ, гОкі лТС гПТдОбФ (мПТжмСТію) лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО, 
гПТдОбФ (мПТжмСТію) ТПєУмТОоії (язсС бігТіекяємьУя біг гПТдОбж/мПТжмСТії лСгОмзСбСвС 
ТПежгПкмУмбО), ігПкмжнізОоіРкжР (ТПєУмТОоіРкжР) кСйПТ (зСг), лТжУбСєкжР ФпОУкжзФ 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР яз лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф гПТдОбі (мПТжмСТії) РСвС ТПєУмТОоії, 
аФгь-язі ікрі ігПкмжнізОоіРкі (ТПєУмТОоіРкі) кСйПТж (зСгж) ФпОУкжзО йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР мО їХ мжл, ікнСТйОоію лТС ОгТПУФ (ОгТПУж) мОзСвС ФпОУкжзО йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР (ОгТПУО йіУоПекОХСгдПккя, ОгТПУО йіУоя егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі 
мСсС). 

ЛСТйО ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР мО лСТягСз РСвС еОлСбкПккя 
еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

Збім Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР УзиОгОємьУя еО нікОкУСбжР Тіз, 
бУмОкСбиПкжР йОмПТжкУьзСю зСйлОкією йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, сС йСдП кП 
еаівОмжУя е зОиПкгОТкжй ТСзСй, мО лСгОємьУя кП ліекірП гбОкОгоямж йіУяоіб ліУия 
СУмОккьСвС гкя мОзСвС нікОкУСбСвС ТСзФ (Ф ТОеі бігУФмкСУмі бігСйСУмПР лТС бУмОкСбиПкжР 
йОмПТжкУьзСю зСйлОкією йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР нікОкУСбжР Тіз - лТСмявСй 
гбОкОгоямж йіУяоіб ліУия еОзікпПккя зОиПкгОТкСвС ТСзФ). 

39.4.111. ЯзсС зСкмТСиююпжР СТвОк бжябияє лСйжизж Ф лСгОкСйФ ебімі Ф ТСеТіеі зТОїк 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР ОаС СмТжйФє лСбігСйиПккя лТС мОзі лСйжизж біг 
зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікрСї юТжУгжзоії кО лігУмОбі ФвСгж QCAA, бік лСбігСйияє лиОмкжзО 
лСгОмзіб лТС кПСаХігкіУмь бжлТОбиПккя лСйжиСз ОаС ФмСпкПккя ікнСТйОоії Ф лСгОкСйФ ебімі 
Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР. ЙиОмкжз лСгОмзіб еСаСб’яеОкжР лСгОмж 
ФмСпкПкжР ебім Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР е біглСбігкжйж бжлТОбиПккяйж 
ОаС кОгОмж лСяУкПккя еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб’яезФ б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 
42 оьСвС КСгПзУФ, кП ліекірП 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя лСбігСйиПккя 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-21#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-21#n22
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39.4.12. Збім Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, лСгОкжР лиОмкжзСй лСгОмзіб 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.4.10 оьСвС ліглФкзмФ, є Са'єзмСй ОбмСйОмжпкСвС СайікФ 
лСгОмзСбСю мО нікОкУСбСю ікнСТйОоією. 

39.4.13. ІкнСТйОоія ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, язжР СмТжйОкС 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, біг 
лиОмкжзО лСгОмзіб біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.4.10 оьСвС ліглФкзмФ мО/ОаС б ТОйзОХ 
йідкОТСгкжХ ФвСг сСгС ОбмСйОмжпкСвС СайікФ лСгОмзСбСю мО нікОкУСбСю ікнСТйОоією, 
бжзСТжУмСбФємьУя гия оіиПР Соікзж Тжежзіб мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя ліг пОУ 
лТСбПгПккя йСкімСТжквФ зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР мО кП йСдП аФмж УОйСУміРкСю лігУмОбСю 
гия лТСбПгПккя зСТжвФбОккя СаУявФ СлСгОмзСбФбОкСвС лТжаФмзФ лиОмкжзО лСгОмзіб. 

39.4.14. ІкнСТйОоія ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, СмТжйОкСвС 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, б 
ТОйзОХ йідкОТСгкжХ ФвСг сСгС ОбмСйОмжпкСвС СайікФ лСгОмзСбСю мО нікОкУСбСю 
ікнСТйОоією, є ікнСТйОоією е СайПдПкжй гСУмФлСй е ФТОХФбОккяй бжйСв УмОммі 22 
КСкбПкоії лТС беОєйкФ ОгйікіУмТОмжбкФ гСлСйСвФ б лСгОмзСбжХ УлТОбОХ. 

39.4.15. Дия оіиПР ліглФкзміб 39.4.7 і 39.4.10 оьСвС ліглФкзмФ ТСеТОХФкСз УФзФлкСвС 
зСкУСиігСбОкСвС гСХСгФ йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР егіРУкюємьУя біглСбігкС гС 
СніоіРкСвС зФТУФ вТжбкі сСгС єбТС (УПТПгкіР еО лПТіСг) еО зОиПкгОТкжР Тіз, сС лПТПгФє 
ебімкСйФ ТСзФ. 

39.5. ЙСгОмзСбжР зСкмТСиь еО бУмОкСбиПккяй біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" 

39.5.1. ЙСгОмзСбжР зСкмТСиь еО бУмОкСбиПккяй біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" егіРУкюємьУя рияХСй йСкімСТжквФ зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР, СлжмФбОккя е лжмОкь мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя мО лТСбПгПккя лПТПбіТСз е 
лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 

39.5.1.1. ЖСкімСТжкв ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР егіРУкюємьУя рияХСй ОкОиіеФ ебіміб 
лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, виСаОиькСї 
гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиО) мО ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, аФгь-язжХ ікржХ ікнСТйОоіРкжХ гдПТПи, мО рияХСй СмТжйОккя 
лСгОмзСбСї ікнСТйОоії біглСбігкС гС УмОммі 73 оьСвС КСгПзУФ. 

З йПмСю бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" лСУОгСбі СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ліг пОУ лТСбПгПккя ОкОиіеФ ебіміб 
лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії мО/ОаС гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, мО/ОаС 
виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиО), лСгОкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзіб біглСбігкС гС лФкзмФ 39.4 оієї УмОммі, йОюмь лТОбС лТСбСгжмж 
СлжмФбОккя ФлСбкСбОдПкжХ СУіа мО/ОаС лТОоібкжзіб лиОмкжзО лСгОмзіб. 

ЙСТягСз лТСбПгПккя йСкімСТжквФ зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР мО СлжмФбОккя 
бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

39.5.1.2. К ТОеі язсС зСкмТСиююпжР СТвОк ліг пОУ бжзСкОккя нФкзоіР лСгОмзСбСвС 
зСкмТСию бжябжб нОзмж лТСбПгПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, ебім 
лТС язі біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.4.2 лФкзмФ 39.4 оієї УмОммі кП лСгОкС, бік кОгУжиОє 
лСбігСйиПккя лТС бжябиПкі зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. ЙСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя еОУСаОйж 
ПиПзмТСккСвС еб'яезФ кП ліекірП 5 ТСаСпжХ гкіб іе гкя бжябиПккя мОзжХ СлПТОоіР. 

ДкПй бжябиПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй нОзміб лТСбПгПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, ебім лТС язі біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.4.2 лФкзмФ 39.4 оієї УмОммі 
кП лСгОкС, є гОмО УзиОгОккя ОзмО гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж, б язСйФ еОнізУСбОкС мОзжР 
нОзм. 

39.5.2. ЙПТПбіТзО е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" 
лТСбСгжмьУя біглСбігкС гС лСиСдПкь виОбж 8 ТСегіиФ II оьСвС КСгПзУФ е ФТОХФбОккяй 
СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ оією УмОммПю. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1055-15#Text
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39.5.2.1. ЙПТПбіТзО е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" 
йСдП аФмж лТСбПгПкО зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф ТОеі: 

 кОгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.4.4 лФкзмФ 39.4 оієї УмОммі; 

 кПлСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб пж лСгОккя е лСТФрПккяй бжйСв лФкзмФ 39.4 оієї 
УмОммі ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, 
виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиО), ебімФ Ф 
ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР; 

 лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб еОябж лТС кОйіТ лТСбПУмж лТСлСТоіРкП зСТжвФбОккя. 
39.5.2.2. ЙСТягСз лТСбПгПккя лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 

лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

39.5.2.3. ЗОгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб гСзФйПкміб бігаФбОємьУя евігкС е бжйСвОйж 
лФкзміб 85.2 і 85.3 УмОммі 85 оьСвС КСгПзУФ лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гОмж лСпОмзФ 
лПТПбіТзж. 

К ТОеі кПСаХігкСУмі СмТжйОккя ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб 
мО/ОаС ікнСТйОоії сСгС: 

 егіРУкПккя нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР, лСб'яеОкжХ іе зСкмТСиьСбОкСю 
СлПТОоією; 

 вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР іе кПлСб'яеОкжйж СУСаОйж, сС йСдФмь бжекОбОмжУь 
еіУмОбкжйж е зСкмТСиьСбОкСю СлПТОоією;  

 лігмбПТгдПккя ОаС УлТСУмФбОккя ікнСТйОоії, кОбПгПкСї лиОмкжзСй Ф лСгОкСйФ ебімі 
лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, виСаОиькіР 
гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиО); 

 гОкжХ, еОекОпПкжХ Ф ебімі Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, гС язСї бХСгжмь 
лиОмкжз лСгОмзіб; 

 ікржХ гСзФйПкміб мО ікнСТйОоії, кПСаХігкжХ гия бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж"; 

 еОекОпПкі гСзФйПкмж мО/ОаС ікнСТйОоія кОгОюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТСмявСй 15 
ТСаСпжХ гкіб е гОмж СмТжйОккя еОлжмФ біг лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язі лТСбСгямь лПТПбіТзФ. 

ЙСУОгСбі (УиФдаСбі) СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язі лТСбСгямь лПТПбіТзФ е лжмОкь 
гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", йОюмь лТОбС СмТжйФбОмж біг 
лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккжХ лТПгУмОбкжзіб зСлії гСзФйПкміб, сС кОиПдОмь гС 
лТПгйПмО лПТПбіТзж. МОзі зСлії лСбжккі аФмж еОУбігпПкі ліглжУСй лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС 
РСвС лСУОгСбСї СУСаж. 

К ТОеі язсС гСзФйПкмж, сС кОиПдОмь гС лТПгйПмО лПТПбіТзж, УмбСТюбОижУя лиОмкжзСй 
лСгОмзіб б ПиПзмТСккіР нСТйі, лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС кОгОмж зСлії мОзжХ гСзФйПкміб 
еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж 
"ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі 
лСУиФвж". 

39.5.2.4. КСкмТСиююпжР СТвОк кП йОє лТОбО лТСбСгжмж аіиьрП Сгкієї лПТПбіТзж е лжмОкь 
гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" СгкСвС лиОмкжзО лСгОмзіб 
лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ. КСкмТСиююпжР СТвОк кП йОє лТОбО лСбмСТкС лТСбСгжмж 
лПТПбіТзФ е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" лиОмкжзО 
лСгОмзіб, язі бдП аФиж лПТПбіТПкі (зТій бжлОгзіб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 78.1.5, 78.1.12 
лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ). 

39.5.2.5. ВжзиюпПкС. 
39.5.2.6. ЙТСбПгПккя лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ 

"бжмявкФмСї ТФзж" кП лПТПрзСгдОє лТСбПгПккю лПТПбіТСз, бжекОпПкжХ УмОммПю 75 оьСвС 
КСгПзУФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0497-16#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0497-16#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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39.5.2.7. ЛмТСз лТСбПгПккя лПТПбіТзж лиОмкжзО лСгОмзіб е лжмОкь гСмТжйОккя лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" СапжУиюємьУя е гкя лТжРкяммя ТірПккя лТС її лТСбПгПккя гС гкя 
УзиОгПккя ОзмО (гСбігзж) лТС лТСбПгПккя мОзСї лПТПбіТзж. 

МПТйік лТСбПгПккя лПТПбіТзж лиОмкжзО лСгОмзіб е лжмОкь гСмТжйОккя лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" лПТПТжбОємьУя Ф ТОеі ТСевиягФ УФгСй лСеСбіб лиОмкжзО лСгОмзіб е лжмОкь, 
лСб'яеОкжХ е лТжекОпПккяй, лТСбПгПккяй ОаС лТПгйПмСй мОзСї лПТПбіТзж, гС еОбПТрПккя 
УФгСбжХ лТСоПгФТ. 

39.5.2.8. МТжбОиіУмь лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" кП лСбжккО лПТПбжсФбОмж 18 йіУяоіб. 

КСдкі ріУмь йіУяоіб лТСбПгПккя лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 
лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" зСкмТСиююпжР СТвОк кОгОє лиОмкжзФ лСгОмзіб ікнСТйОоію лТС 
лСмСпкжР УмОк лТСбПгПккя лПТПбіТзж. 

39.5.2.9. К ТОеі кПСаХігкСУмі СмТжйОккя ікнСТйОоії біг ікСеПйкжХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, 
лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж мО/ОаС лПТПзиОгФ кО ФзТОїкУьзФ йСбФ гСзФйПкміб, кПСаХігкжХ гия 
гСУиігдПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", УмТСз 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж еО ТірПккяй зПТібкжзО (еОУмФлкжзО зПТібкжзО) оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, йСдП аФмж лТСгСбдПкжР кО 
УмТСз, сС кП лПТПбжсФє 12 йіУяоіб. 

39.5.2.10. Йіг пОУ лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" йСдФмь аФмж лПТПбіТПкі вСУлСгОТУьзі СлПТОоії е ФТОХФбОккяй УмТСзФ, 
лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 102.1 УмОммі 102 оьСвС КСгПзУФ. 

39.5.2.11. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзіб бжзСТжУмОб кОРаіиьр гСоіиькжР йПмСг бУмОкСбиПккя 
біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" евігкС е 
зТжмПТіяйж, лПТПгаОпПкжйж лФкзмСй 39.3 оієї УмОммі, мОзжР йПмСг бжзСТжУмСбФємьУя ліг пОУ 
лПТПбіТзж зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

ЯзсС зСкмТСиююпжй СТвОкСй гСбПгПкС, сС еОУмСУСбОкжР лиОмкжзСй лСгОмзіб йПмСг 
(зСйаікОоія йПмСгіб) кП гОє ейСвж кОРаіиьр СаґТФкмСбОкС бУмОкСбжмж біглСбігкіУмь ФйСб 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", бік йОє лТОбС еОУмСУФбОмж ікрі йПмСгж 
(зСйаікОоію йПмСгіб) гия бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії 
лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 

39.5.2.12. ЗОУмСУФбОккя йПмСгіб (зСйаікОоії йПмСгіб) бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", кП бУмОкСбиПкжХ оією УмОммПю, 
еОаСТСкяємьУя. 

39.5.2.13. КСкмТСиююпжР СТвОк, язжР лТСбСгжмь лПТПбіТзФ е лжмОкь гСмТжйОккя 
лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", йОє лТОбС: 

О) кОгУжиОмж еОлжмж лТС кОгОккя гСзФйПкміб (ікнСТйОоії) сСгС зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії 
ікржй лиОмкжзОй лСгОмзіб біглСбігкС гС ліглФкзмФ 73.3.1 лФкзмФ 73.3 УмОммі 73 оьСвС 
КСгПзУФ, язі: 

 є УмСТСкОйж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, сС лПТПбіТяємьУя, ОаС 
 аФиж еОгіякі б иОкоювФ лСУмОпОккя мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв, ікржХ Са'єзміб ожбіиькжХ 

лТОб), сС є лТПгйПмСй зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, ОаС 
 е ФТОХФбОккяй ікнСТйОоії, СмТжйОкСї біг лиОмкжзО лСгОмзіб мО/ОаС біг ікржХ УФа'єзміб 

ікнСТйОоіРкжХ бігкСУжк, бСиСгіюмь ікнСТйОоією, кПСаХігкСю гия бжекОпПккя 
біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 

К ТОеі кПкОгОккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб, еОекОпПкжйж Ф ліглФкзмі "О" оьСвС ліглФкзмФ, 
гСзФйПкміб (ікнСТйОоії) кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язжР лТСбСгжмь лПТПбіТзФ е 
лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", мО/ОаС кОгОккя 
кПлСбкСї ікнСТйОоії зСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС лТСбПУмж еФУмТіпкФ ебіТзФ мОзжХ 
лиОмкжзіб лСгОмзіб Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 73.5 УмОммі 73 оьСвС КСгПзУФ; 

а) лТСбСгжмж СлжмФбОккя лСУОгСбжХ СУіа мО/ОаС лТОоібкжзіб лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі є 
УмСТСкОйж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії. ЙиОмкжзж лСгОмзіб еСаСб'яеОкі еОаПелПпжмж 
йСдижбіУмь лСУОгСбжй СУСаОй, язі лТСбСгямь лПТПбіТзФ е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1396-15#n17


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 121 gazeta.vobu.ua 
 

лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", лТСбПУмж СлжмФбОккя біглСбігкжХ лСУОгСбжХ СУіа ОаС 
лТОоібкжзіб; 

б) кОгУжиОмж еОлжмж зСйлПмПкмкжй СТвОкОй ікСеПйкжХ гПТдОб сСгС лТПгйПмО мО 
СаУмОбжк егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії мО/ОаС сСгС вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мО 
нікОкУСбСї ебімкСУмі кПТПежгПкмО - УмСТСкж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії; 

в) лТСбСгжмж еФУмТіпі е лиОмкжзСй лСгОмзіб (ФлСбкСбОдПкжйж кжй СУСаОйж) гия 
СавСбСТПккя йПмСгіб бжекОпПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж", еОУмСУСбОкСї зСкмТСиююпжй СТвОкСй ліг пОУ лПТПбіТзж; 

ґ) бігбігФбОмж мО лТСбСгжмж е гСебСиФ лиОмкжзО лСгОмзіб Свияг лТжйісПкь, Са'єзміб мО 
УлСТФг, гП лТСбОгжмьУя гіяиькіУмь лиОмкжзО лСгОмзіб, лСб'яеОкО е лТСбПгПккяй 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії. 

39.5.2.14. КПеФиьмОмж лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" СнСТйияюмьУя Ф нСТйі ОзмО (гСбігзж), сС УзиОгОємьУя Ф гбСХ 
лТжйіТкжзОХ, ліглжУФємьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж, язі лТСбСгжиж лПТПбіТзФ мО лиОмкжзСй 
лСгОмзіб ОаС РСвС лТПгУмОбкжзСй. 

39.5.2.15. ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж бжябиПкС, сС ФйСбж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії 
бігТіекяюмьУя біг ФйСб, сС біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", сС лТжебПиС гС 
кПбіТкСвС ТСеТОХФкзФ СаУявФ СлСгОмзСбФбОкСвС лТжаФмзФ лиОмкжзО лСгОмзФ мО/ОаС 
еОкждПккя УФйж лСгОмзФ, УзиОгОємьУя Озм лПТПбіТзж. ЯзсС мОзі лСТФрПккя бігУФмкі, 
УзиОгОємьУя гСбігзО. 

39.5.2.16. К ТОеі язсС еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТСз, сС кП УмСУФюмьУя мТОкУнПТмкСвС 
оікСФмбСТПккя, ОаС лиОмкжзСй лСгОмзіб УОйСУміРкС бдП аФиж гСкОТОХСбОкі лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя кО лігУмОбі зСТжвФбОккя оік мО СайПдПкь Тібкя бжмТОм мО гСХСгіб еО мОзжйж 
СлПТОоіяйж, УФйж гСкОТОХСбОкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО ТПеФиьмОмОйж мОзСї лПТПбіТзж 
мО/ОаС УОйСУміРкСвС гСкОТОХФбОккя еОТОХСбФюмьУя б лСвОрПккя кОТОХСбОкжХ лСгОмзіб еО 
ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї 
ТФзж". 

39.5.2.17. ЛСТйО ОзмО (гСбігзж) лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя 
лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" мО бжйСвж гС РСвС (її) УзиОгПккя 
бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

Азм лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" лСбжкПк йіУмжмж гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкі нОзмж бігХжиПккя ФйСб 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії біг ФйСб, сС біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", 
СаґТФкмФбОккя мСвС, сС мОзП бігХжиПккя УлТжпжкжиС кПлТОбжиькжР ТСеТОХФкСз СаУявФ 
СлСгОмзСбФбОкСвС лТжаФмзФ лиОмкжзО лСгОмзФ мО/ОаС еОкждПккя УФйж лСгОмзФ іе 
кОбПгПккяй біглСбігкжХ ТСеТОХФкзіб. 

39.5.2.18. К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС лТПгУмОбкжзО біг ліглжУОккя ОзмО 
(гСбігзж) лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" лСУОгСбжйж СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ УзиОгОємьУя біглСбігкжР 
Озм, сС еОУбігпФє нОзм мОзСї бігйСбж. 

39.5.2.19. Азм (гСбігзО) лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" лСбжкПк аФмж бТФпПкжР лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ гкіб е гОмж РСвС 
УзиОгПккя лиОмкжзФ лСгОмзіб, сСгС язСвС лТСбСгжиОУя лПТПбіТзО, ОаС РСвС лТПгУмОбкжзФ 
ліг ТСелжУзФ. 

39.5.2.20. К ТОеі кПевСгж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС лТПгУмОбкжзО е бжУкСбзОйж 
лПТПбіТзж ОаС нОзмОйж мО гОкжйж, бжзиОгПкжйж б Озмі лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж е лжмОкь 
гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", бСкж йОюмь лТОбС лСгОмж УбСї 
еОлПТПпПккя лТСмявСй 30 гкіб е гкя СмТжйОккя ОзмО. ЙТж оьСйФ лиОмкжз лСгОмзіб йОє 
лТОбС лСгОмж ТОеСй іе еОлПТПпПккяйж ОаС б лСвСгдПкжР УмТСз гСзФйПкмж (їХ еОбіТПкі зСлії), 
сС лігмбПТгдФюмь СаґТФкмСбОкіУмь еОлПТПпПкь. 
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МОзі еОлПТПпПккя ТСевиягОюмьУя лТСмявСй 30 ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй їХ 
СмТжйОккя, О лиОмкжзФ лСгОмзіб кОгУжиОємьУя біглСбігь Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 
58 оьСвС КСгПзУФ, гия кОгУжиОккя (бТФпПккя) лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь. 

39.5.2.21. ЙТжРкяммя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж е 
лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" егіРУкюємьУя Ф 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 86 оьСвС КСгПзУФ, ОиП кП ТОкірП еОзікпПккя мПТйікФ гия 
кОгОккя лиОмкжзСй еОлПТПпПкь, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 39.5.2.20 оьСвС лФкзмФ. 

39.5.2.22. ИУзОТдПккя лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь, лТжРкямжХ еО ТПеФиьмОмОйж 
лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", 
егіРУкюємьУя біглСбігкС гС УмОммі 56 оьСвС КСгПзУФ. 

39.5.2.23. ВжзиюпПкС. 
39.5.3. ДдПТПиО ікнСТйОоії, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб 

зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" 
39.5.3.1. ЙиОмкжз лСгОмзіб мО зСкмТСиююпжР СТвОк бжзСТжУмСбФюмь гдПТПиО ікнСТйОоії, 

язі йіУмямь бігСйСУмі, сС гОюмь йСдижбіУмь еіУмОбжмж зСйПТоіРкі мО нікОкУСбі ФйСбж 
СлПТОоіР евігкС е ліглФкзмСй 39.2.2 лФкзмФ 39.2 оієї УмОммі, еСзТПйО: 

О) ікнСТйОоію лТС еіУмОбкі кПзСкмТСиьСбОкі СлПТОоії лиОмкжзО лСгОмзіб, О мОзСд 
ікнСТйОоію лТС еіУмОбкі кПзСкмТСиьСбОкі СлПТОоії РСвС зСкмТОвПкмО - УмСТСкж 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії е кПлСб'яеОкжйж СУСаОйж; 

а) аФгь-язі ікнСТйОоіРкі гдПТПиО, сС йіУмямь бігзТжмФ ікнСТйОоію мО кОгОюмь 
ікнСТйОоію лТС еіУмОбкі СлПТОоії мО СУіа; 

б) ікрі гдПТПиО ікнСТйОоії, е язжХ ікнСТйОоія СмТжйОкО лиОмкжзСй лСгОмзіб е 
гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкСгОбУмбО мО язі кОгОюмь ікнСТйОоію лТС еіУмОбкі СлПТОоії мО 
СУіа, еО ФйСбж сС лиОмкжз лСгОмзіб кОгОУмь мОзФ ікнСТйОоію зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ; 

в) ікнСТйОоію, СмТжйОкФ зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф ТОйзОХ ФзиОгПкжХ КзТОїкСю 
йідкОТСгкжХ ФвСг. 

39.5.3.2. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзіб е йПмСю бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" еО йПмСгОйж, бжекОпПкжйж лФкзмСй 
39.3 оієї УмОммі, бжзСТжУмОб гдПТПиО ікнСТйОоії, лПТПгаОпПкі ліглФкзмСй 39.5.3.1 ліглФкзмФ 
39.5.3 оьСвС лФкзмФ, зСкмТСиююпжР СТвОк бжзСТжУмСбФє мі УОйі гдПТПиО ікнСТйОоії, язсС 
кП гСбПгПкС, сС ікрі гдПТПиО ікнСТйОоії гОюмь йСдижбіУмь СмТжйОмж бжсжР ТібПкь 
еіУмОбкСУмі зСйПТоіРкжХ мО нікОкУСбжХ ФйСб СлПТОоіР. 

39.5.3.3. Дия еіУмОбиПккя е йПмСю СлСгОмзФбОккя ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР е 
ФйСбОйж кПзСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР зСкмТСиююпжР СТвОк кП йОє лТОбО бжзСТжУмСбФбОмж 
ікнСТйОоію, язО кП є еОвОиькСгСУмФлкСю (еСзТПйО ікнСТйОоію, гСУмФл гС язСї кОябкжР 
міиьзж Ф СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж). 

ВжйСвж оьСвС ліглФкзмФ кП УмСУФюмьУя лСгОмзСбСї ікнСТйОоії, СмТжйОкСї зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.5.2.13 ліглФкзмФ 39.5.2 оьСвС лФкзмФ. 

39.5.4. ЛОйСУміРкП зСТжвФбОккя 
39.5.4.1. К ТОеі еОУмСУФбОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ліг пОУ егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкжХ 

СлПТОоіР ФйСб, сС кП біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", мО/ОаС кП біглСбігОюмь 
ТСеФйкіР ПзСкСйіпкіР лТжпжкі (гіиСбіР йПмі), лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС УОйСУміРкС 
лТСбПУмж зСТжвФбОккя оікж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії і УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО ФйСбж, 
сС оП кП лТжебПгП гС ейПкрПккя УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОє УлиОмі гС аюгдПмФ; 

ТСеТОХФбОбрж УбСї лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя біглСбігкС гС: 
 йОзУжйОиькСвС екОпПккя гіОлОеСкФ оік (ТПкмОаПиькСУмі), язсС оікО / лСзОекжз 

ТПкмОаПиькСУмі зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії аФиО бжсП йОзУжйОиькСвС екОпПккя 
гіОлОеСкФ оік (ТПкмОаПиькСУмі); мО/ОаС 

 йікійОиькСвС екОпПккя гіОлОеСкФ оік (ТПкмОаПиькСУмі), язсС оікО / лСзОекжз 
ТПкмОаПиькСУмі зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії аФиО кждпП йікійОиькСвС екОпПккя 
гіОлОеСкФ оік (ТПкмОаПиькСУмі). 
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39.5.4.2. ЛОйСУміРкП зСТжвФбОккя є зСТжвФбОккяй лиОмкжзСй лСгОмзіб оікж 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, еО ТПеФиьмОмОйж язСвС ТСеТОХСбОкО оікО біглСбігОє лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж", кОбімь язсС мОзО оікО бігТіекяємьУя біг нОзмжпкСї оікж, бУмОкСбиПкСї ліг 
пОУ егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії. 

ЛФйО лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, ТСеТОХСбОкСвС еО ТПеФиьмОмОйж УОйСУміРкСвС 
зСТжвФбОккя, лігиявОє УлиОмі Ф УмТСзж, бжекОпПкі УмОммПю 57 оьСвС КСгПзУФ. 

39.5.4.3. ЙиОмкжз лСгОмзФ кП йОє лТОбО лТСбСгжмж УОйСУміРкП зСТжвФбОккя оікж 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР мО/ОаС УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж 
лиОмкжзО лСгОмзіб е лжмОкь гСмТжйОккя лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" мОзжХ зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР. 

39.5.5. ЙТСлСТоіРкП зСТжвФбОккя 
39.5.5.1. Дия оіиПР оієї УмОммі ліг лТСлСТоіРкжй зСТжвФбОккяй ТСеФйіємьУя лТОбС Сгкієї 

УмСТСкж зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії кО лТСбПгПккя зСТжвФбОккя УбСїХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
еО ТПеФиьмОмОйж зСТжвФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ікрСї УмСТСкж зСкмТСиьСбОкСї 
СлПТОоії бжХСгяпж е ФйСб, сС біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 

39.5.5.2. ВжзиюпПкС. 
39.5.5.2. ЙТОбС кО ебПТкПккя сСгС лТСбПгПккя лТСлСТоіРкСвС зСТжвФбОккя бжкжзОє Ф 

лиОмкжзО лСгОмзіб кО лігУмОбі пжккСвС йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж лТС ФкжзкПккя 
лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя ліУия СмТжйОккя біг лСб'яеОкСї СУСаж УмСТСкж зСкмТСиьСбОкСї 
СлПТОоії, язО є ТПежгПкмСй гПТдОбж, е язСю ФзиОгПкС біглСбігкжР йідкОТСгкжР гСвСбіТ, 
лСбігСйиПккя лТС нОзмжпкП лТСбПгПккя оією СУСаСю зСТжвФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
бжХСгяпж е ФйСб, сС біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 

ЗО лігУмОбі СмТжйОкСвС лСбігСйиПккя лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ іе еОябСю лТС кОйіТ лТСбПУмж лТСлСТоіРкП зСТжвФбОккя Ф ебімкСйФ 
лПТіСгі ОаС лПТіСгОХ, лТСмявСй язжХ егіРУкюбОижУя мОзі зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії. ДС еОябж 
гСгОюмьУя ТСеТОХФкСз УФйж лТСлСТоіРкСвС зСТжвФбОккя гия зСдкСвС ебімкСвС лПТіСгФ, ікрі 
гСзФйПкмж, язі УмОиж лігУмОбСю гия лТСбПгПккя зСТжвФбОккя ікрСю УмСТСкСю 
зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії, мО гСзФйПкмОоія е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя. 

КСкмТСиююпжР СТвОк ТСевиягОє еОябФ лиОмкжзО лСгОмзіб лТСмявСй 30 ТСаСпжХ гкіб е 
гкя її СмТжйОккя мО еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ лТжРйОє СгкП е мОзжХ ТірПкь: 

 кОгіУиОмж лСбігСйиПккя лТС йСдижбіУмь лТСбПгПккя лТСлСТоіРкСвС зСТжвФбОккя; 
 лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС бігйСбжмж Ф лТСбПгПккі лТСлСТоіРкСвС зСТжвФбОккя Ф ТОеі 

кПСаґТФкмСбОкСУмі мОзСвС зСТжвФбОккя ОаС бігУФмкСУмі кПСаХігкжХ гСзФйПкміб - е 
СаСб'яезСбжй СаґТФкмФбОккяй лігУмОб мОзСї бігйСбж лиОмкжзФ лСгОмзіб; 

 лТжекОпжмж лПТПбіТзФ е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" гия бжбпПккя лігУмОб гия лТСбПгПккя лТСлСТоіРкСвС зСТжвФбОккя. 
ЙПТПбіТзО егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ліглФкзмСй 39.5.2 оієї УмОммі. ЗО 
ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж зСкмТСиююпжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС йСдижбіУмь 
лТСбПгПккя лТСлСТоіРкСвС зСТжвФбОккя ОаС лСбкФ пж пОУмзСбФ бігйСбФ Ф лТСбПгПккі 
лТСлСТоіРкСвС зСТжвФбОккя. 

39.5.5.3. ВжзиюпПкС. 
39.5.5.3. К ТОеі лСбкСї ОаС пОУмзСбСї бігйСбж зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф лТСбПгПккі 

лТСлСТоіРкСвС зСТжвФбОккя лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ, лТС ТСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя біглСбігкС гС 
йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж лТС ФУФкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя. 

39.5.5.4. ВжзиюпПкС. 
39.5.5.5. ВжзиюпПкС. 
39.5.5.6. ВжзиюпПкС. 
39.5.5.7. ВжзиюпПкС. 
39.5.5.8. ВжзиюпПкС. 
39.5.5.9. ВжзиюпПкС. 
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39.5.5.10. ВжзиюпПкС. 
39.5.5.11. ВжзиюпПкС. 
39.6. ЙСлПТПгкє ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ 
39.6.1. ВПижзжР лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ 

бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, іе еОябСю лТС лСлПТПгкє 
ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ. 

ЙСлПТПгкє ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ є лТСоПгФТСю йід 
бПижзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб мО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, ліг пОУ язСї ФевСгдФюмьУя зТжмПТії гия бжекОпПккя 
біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, сС егіРУкююмьУя ОаС аФгФмь егіРУкПкі 
бПижзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб, лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" кО лігУмОбі гСвСбСТФ кО 
СайПдПкжР УмТСз. 

39.6.1.1. ЙТПгйПмСй лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя йСдФмь аФмж, еСзТПйО, ОиП 
кП бжзиюпкС: 

 бжгж мО/ОаС лПТПиіз мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), сС є лТПгйПмСй зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР; 

 йПмСгж ОаС зСйаікОоія йПмСгіб бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї 
СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж"; 

 лПТПиіз гдПТПи ікнСТйОоії, язі лПТПгаОпОємьУя бжзСТжУмОмж гия бУмОкСбиПккя 
біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж"; 

 УмТСз, кО язжР ФевСгдФюмьУя оікж Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ; 
 гСлФУмжйП бігХжиПккя біг бУмОкСбиПкСвС Тібкя ПзСкСйіпкжХ ФйСб егіРУкПккя 

зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР; 
 лСТягСз, УмТСзж лСгОккя мО лПТПиіз гСзФйПкміб, язі лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя 

ФевСгдПкжХ оік Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ. 
39.6.1.2. Ікрі ФйСбж лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ 

СлПТОоіяХ бжекОпОюмьУя еО евСгСю УмСТік. 
39.6.2. ЗО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ 

СлПТОоіяХ ФзиОгОємьУя гСвСбіТ, язжР ліглжУФємьУя зПТібкжзСй бПижзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб 
ОаС РСвС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю мО зПТібкжзСй (еОУмФлкжзСй зПТібкжзО) оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

39.6.2.1. ДСвСбіТ, ФзиОгПкжР еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ йід бПижзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб мО оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, йОє СгкСУмСТСккіР ХОТОзмПТ. 

39.6.2.2. К ТОеі еОиФпПккя гС лТСоПгФТж лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ ікСеПйкСвС гПТдОбкСвС СТвОкФ, ФлСбкСбОдПкСвС ОгйікіУмТФбОмж 
лСгОмзж і еаСТж б гПТдОбі, ТПежгПкмСй язСї є УмСТСкО зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії (еО ФйСбж 
кОябкСУмі йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ (зСкбПкоії) лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя 
йід КзТОїкСю і мОзСю гПТдОбСю), гСвСбіТ, ФзиОгПкжР еО ТПеФиьмОмОйж мОзСвС ФевСгдПккя 
йід бПижзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб мО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, йОє гбСУмСТСккіР ХОТОзмПТ. 

К ТОеі еОиФпПккя гС лТСоПгФТж лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя гбСХ і аіиьрП 
гПТдОбкжХ СТвОкіб, ФлСбкСбОдПкжХ ОгйікіУмТФбОмж лСгОмзж і еаСТж б гПТдОбі, ТПежгПкмСй 
язСї є УмСТСкО (УмСТСкж) зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії (еО ФйСбж кОябкСУмі йідкОТСгкжХ 
гСвСбСТіб (зСкбПкоіР) лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя йід КзТОїкСю і мОзжйж 
гПТдОбОйж), гСвСбіТ, ФзиОгПкжР еО ТПеФиьмОмОйж мОзСвС ФевСгдПккя йід бПижзжй 
лиОмкжзСй лСгОмзіб мО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, йОє аОвОмСУмСТСккіР ХОТОзмПТ. 

39.6.2.3. ВжзиюпПкС. 
39.6.2.4. ЙСТягСз лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ, 

еО ТПеФиьмОмОйж язСвС ФзиОгОюмьУя гСвСбСТж, сС йОюмь СгкСУмСТСккіР, гбСУмСТСккіР мО 
аОвОмСУмСТСккіР ХОТОзмПТ, еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1114-2021-%D0%BF#n11
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ЗОекОпПкжР лСТягСз йОє бзиюпОмж, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС: 
 лТСоПгФТФ лСгОккя мО ТСевиягФ еОябзж лТС лТСбПгПккя лТСоПгФТж лСлПТПгкьСвС 

ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ; 
 лПТПиіз гСзФйПкміб, лСгОккя язжХ є кПСаХігкжй гия лТСбПгПккя лТСоПгФТж 

лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ; 
 лігУмОбж гия бкПУПккя ейік гС пжккСвС гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС еО ТПеФиьмОмОйж 

лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ, лТСгСбдПккя 
УмТСзФ РСвС гії ОаС гСУмТСзСбСвС лТжлжкПккя; 

 лігУмОбж гия лТжлжкПккя лТСоПгФТж лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя; 
 лігУмОбж гия лТжлжкПккя ОаС лТСгСбдПккя УмТСзФ гії гСвСбСТФ лТС лСлПТПгкє 

ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя. 
39.6.2.5. К ТОеі гСмТжйОккя ФйСб гСвСбСТФ лТС лСлПТПгкє ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф 

зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ зСкмТСиююпі СТвОкж кП йОюмь лТОбО лТжРйОмж ТірПккя лТС 
гСкОТОХФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, рмТОніб, лПкі сСгС зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, язі є 
лТПгйПмСй мОзСвС гСвСбСТФ. 

К ТОеі кПгСмТжйОккя ФйСб гСвСбСТФ лТС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 
мОзжР гСвСбіТ бмТОпОє УжиФ е гОмж кОаТОккя кжй пжккСУмі. КСкмТСиююпі СТвОкж йОюмь 
лТОбС лТжРйОмж ТірПккя лТС гСкОТОХФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, рмТОніб, лПкі сСгС 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, язі є лТПгйПмСй мОзСвС гСвСбСТФ, ФйСбж язжХ кП біглСбігОюмь 
лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 

39.6.2.6. ДСвСбіТ, ФзиОгПкжР еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ, кОажТОє пжккСУмі е гОмж, ФевСгдПкСї оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, мО бПижзжй лиОмкжзСй 
лСгОмзіб еОиПдкС біг СаУмОбжк мО СУСаижбСУмПР зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, язі є лТПгйПмСй 
мОзСвС гСвСбСТФ. 

ЗО евСгСю УмСТік гія гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя 
оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ, йСдП аФмж лСржТПкО кО бПУь ебімкжР лПТіСг, б 
язСйФ ФзиОгПкС мОзжР гСвСбіТ, мО/ОаС гС ебімкжХ лПТіСгіб, сС лПТПгФюмь кОаТОккю 
пжккСУмі мОзжй гСвСбСТСй. 

39.6.2.7. К ТОеі гСмТжйОккя бПижзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб ФйСб гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС еО 
ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ, мО еО 
ФйСбж кПейіккСУмі ФевСгдПкжХ зТжмПТіїб гия бжекОпПккя біглСбігкСУмі ФйСб 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, сС є лТПгйПмСй гСвСбСТФ, лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", гія мОзСвС 
гСвСбСТФ йСдП аФмж лСгСбдПкО кО ФевСгдПкжР УмСТСкОйж УмТСз. 

39.6.3. ЛмОаіиькіУмь ФйСб гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС 
ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ: 

39.6.3.1. КйСбж гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя 
оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ, еОижрОюмьУя кПейіккжйж Ф ТОеі ейікж 
лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО б пОУмжкі ТПвФиюбОккя бігкСУжк, сС бжкжзОюмь лТж ФзиОгОккі 
мОзСвС гСвСбСТФ, бкПУПккя гС кьСвС ейік, лТжлжкПккя РСвС гії ОаС бмТОмж лиОмкжзСй 
лСгОмзіб УмОмФУФ бПижзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб. 

39.6.3.2. К ТОеі бкПУПккя гС лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО ейік, сС ближбОюмь кО 
гіяиькіУмь бПижзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб мО/ОаС кО зТжмПТії гия бжекОпПккя біглСбігкСУмі 
ФйСб зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", УмСТСкж гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС 
еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС ФевСгдПккя оікСФмбСТПккя Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ, 
йОюмь лТОбС бкПУмж гС РСвС мПзУмФ біглСбігкі ейікж. 

К ТОеі кПевСгж Сгкієї іе УмСТік іе еОлТСлСкСбОкжйж ейікОйж гія гСвСбСТФ лТжлжкяємьУя. 

ЛмОммя 391. ИУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя бОиюмкжХ зФТУіб лТж кОТОХФбОккі йжмкжХ мО 
лСгОмзСбжХ лиОмПдіб 

391.1. Дия оіиПР бжекОпПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еі УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
еОУмСУСбФємьУя СніоіРкжР зФТУ бОиюмж КзТОїкж гС ікСеПйкСї бОиюмж, бУмОкСбиПкжР 
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ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, сС гіє кО 0 вСгжк гкя лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії, О Ф ТОеі 
язсС йжмкО гПзиОТОоія кП лСгОємьУя, - гкя бжекОпПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь. 

Дия оіиПР бжекОпПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еі УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб 
еОУмСУСбФємьУя СніоіРкжР зФТУ бОиюмж КзТОїкж гС ікСеПйкСї бОиюмж, бУмОкСбиПкжР 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, сС гіє кО 0 вСгжк: 

 гкя лСгОккя СУСаСю-кПТПежгПкмСй лСгОмзСбСї гПзиОТОоії сСгС лСУмОпОккя 
ПиПзмТСккжХ лСУиФв; 

 гкя бжкжзкПккя (бжекОпПккя) лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь гия ікржХ 
лиОмкжзіб/СлПТОоіР/лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй 
КСгПзУСй. 

ЛмОммя 392. КСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії 
392.1. ВжекОпПккя зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії 
392.1.1. КСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією бжекОємьУя аФгь-язО юТжгжпкО СУСаО, 

еОТПєУмТСбОкО б ікСеПйкіР гПТдОбі ОаС мПТжмСТії, язО бжекОємьУя мОзСю, сС екОХСгжмьУя 
ліг зСкмТСиПй ніежпкСї СУСаж - ТПежгПкмО КзТОїкж ОаС юТжгжпкСї СУСаж - ТПежгПкмО КзТОїкж 
біглСбігкС гС лТОбжи, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЮТжгжпкСю СУСаСю йСдП бжекОбОмжУя зСТлСТОмжбкП ФмбСТПккя (Са'єгкОккя) ОаС 
СТвОкіеОоія, кОгіиПкО лТОбСй бСиСгімж ОзмжбОйж, йОмж лТОбО мО СаСб'яезж мО егіРУкюбОмж 
гіяиькіУмь біг биОУкСвС ійПкі мО кПеОиПдкС біг еОУкСбкжзіб, ФпОУкжзіб ОаС нСТйж 
биОУкСУмі. ЗОябкіУмь Ф зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж 
бжекОємьУя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО її ТПєУмТОоії. 

К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ оією УмОммПю, гС зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії йСдП 
лТжТібкюбОмжУя ікСеПйкП ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж. 

КмбСТПккяй аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж бжекОємьУя ФмбСТПккя, УмбСТПкП кО лігУмОбі 
лТОбСпжкФ ОаС еОТПєУмТСбОкП біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ікСеПйкСї гПТдОбж (мПТжмСТії) 
аПе УмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж, язП біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО мО/ОаС гСзФйПкміб, сС 
ТПвФиююмь її гіяиькіУмь (СУСажУмСвС еОзСкФ), йОє лТОбС егіРУкюбОмж гіяиькіУмь, 
УлТяйСбОкФ кО СмТжйОккя гСХСгФ (лТжаФмзФ) б ікмПТПУОХ УбСїХ ФпОУкжзіб, лОТмкПТіб, 
еОУкСбкжзіб, гСбіТжмПиіб ОаС ікржХ бжвСгССмТжйФбОпіб. 

КмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж йСдФмь бзиюпОмж, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, 
лОТмкПТУмбО, мТОУмж, нСкгж, ікрі ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії, УмбСТПкі кО лігУмОбі лТОбСпжкФ ОаС 
еОзСкФ ікСеПйкСї гПТдОбж (мПТжмСТії). ДС ФмбСТПкь аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж 
лТжТібкююмьУя СУСаж - кПТПежгПкмж, СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбО нСТйО язжХ бзиюпПкО гС 
лПТПиізФ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "в" ліглФкзмФ 
39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, язі біглСбігкС гС СУСажУмСвС 
еОзСкФ кП є юТжгжпкжйж СУСаОйж. 

392.1.2. З ФТОХФбОккяй лСиСдПкь оієї УмОммі зСкмТСиююпСю СУСаСю є ніежпкО СУСаО ОаС 
юТжгжпкО СУСаО - ТПежгПкмж КзТОїкж, сС є лТяйжйж ОаС СлСУПТПгзСбОкжйж биОУкжзОйж 
(зСкмТСиПТОйж) зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії. 

ЗСзТПйО, ікСеПйкО зСйлОкія бжекОємьУя зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією, язсС 
ніежпкО СУСаО - ТПежгПкм КзТОїкж ОаС юТжгжпкО СУСаО - ТПежгПкм КзТОїкж (гОиі - 
зСкмТСиююпО СУСаО): 

О) бСиСгіє пОУмзСю б ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі Ф ТСейіТі аіиьрП кід 50 бігУСмзіб, ОаС 
а) бСиСгіє пОУмзСю б ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі Ф ТСейіТі аіиьрП кід 10 бігУСмзіб, еО 

ФйСбж сС гПзіиьзО ніежпкжХ СУіа - ТПежгПкміб КзТОїкж мО/ОаС юТжгжпкжХ СУіа - ТПежгПкміб 
КзТОїкж бСиСгіюмь пОУмзОйж б ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі, ТСейіТ язжХ Ф УФзФлкСУмі 
УмОкСбжмь 50 і аіиьрП бігУСмзіб, ОаС 

б) СзТПйС ОаС ТОеСй е ікржйж ТПежгПкмОйж КзТОїкж - лСб'яеОкжйж СУСаОйж егіРУкює 
нОзмжпкжР зСкмТСиь кОг ікСеПйкСю юТжгжпкСю СУСаСю. 

ЛіежпкО СУСаО - ТПежгПкм КзТОїкж ОаС юТжгжпкО СУСаО - ТПежгПкм КзТОїкж кП бжекОюмьУя 
зСкмТСиююпжйж СУСаОйж, язсС їХ бСиСгіккя пОУмзСю Ф зСкмТСиьСбОкіР ікСеПйкіР зСйлОкії 
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ТПОиіеСбОкС пПТПе лТяйП ОаС СлСУПТПгзСбОкП бСиСгіккя б ікріР юТжгжпкіР СУСаі - 
ТПежгПкмі КзТОїкж, еО ФйСбж язсС СУмОккя бжекОємьУя зСкмТСиююпСю СУСаСю евігкС е ожй 
лФкзмСй мО кО кПї лСзиОгОємьУя еСаСб'яеОккя сСгС СлСгОмзФбОккя УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії. 

392.1.3. Йіг пОУмзСю б ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі ТСеФйіюмьУя зСТлСТОмжбкі лТОбО, лТОбО 
б ФмбСТПккі аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, гС Озмжбіб язСї бХСгжмь пОУмзО Ф юТжгжпкіР СУСаі, 
пж аФгь-язі ікрі ОкОиСвіпкі лТОбО мО/ОаС лТОбСйСпкСУмі, сС кОгОюмь ніежпкіР ОаС 
юТжгжпкіР СУСаі лТОбС: 

О) ближбФ кО біглСбігкФ пОУмзФ вСиСУіб Ф бжсСйФ СТвОкі ФлТОбиіккя ікСеПйкСї юТжгжпкСї 
СУСаж (еОвОиькжХ еаСТОХ ОзоіСкПТіб, ФпОУкжзіб ОаС ікрСйФ ОкОиСвіпкСйФ СТвОкі), мО/ОаС 

а) кО СмТжйОккя біглСбігкСї пОУмжкж лТжаФмзФ ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж, мО/ОаС 
б) аиСзФбОккя ТірПккя лТС ТСелСгіи пОУмжкж лТжаФмзФ ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж, 

мО/ОаС 
в) кО СмТжйОккя біглСбігкСї пОУмжкж Озмжбіб ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж Ф ТОеі її 

иізбігОоії ОаС лТжлжкПккя. 
К ТОеі язсС біглСбігкС гС кОиПдкСвС ніежпкіР СУСаі ТСейіТФ пОУмзж СаУявж лТОб, 

лПТПгаОпПкі ліглФкзмОйж "О" - "б" оьСвС ліглФкзмФ, є Тіекжйж, гия оіиПР оьСвС КСгПзУФ 
лТжРйОємьУя кОРаіиьрП екОпПккя мОзСї пОУмзж. 

392.1.4. Дия оіиПР бжекОпПккя бСиСгіккя ніежпкСю ОаС юТжгжпкСю СУСаСю біглСбігкСю 
пОУмзСю б ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі ФУі лТОбО, сС кОиПдОмь мОзіР ніежпкіР ОаС юТжгжпкіР 
СУСаі, ббОдОюмьУя УФйСю пОУмСз, язі: 

 кОиПдОмь мОзіР ніежпкіР ОаС юТжгжпкіР СУСаі аПелСУПТПгкьС ОаС СлСУПТПгзСбОкС 
пПТПе ікржХ СУіа, Ф мСйФ пжУиі пПТПе ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж; 

 кОиПдОмь аФгь-язжй лСб'яеОкжй СУСаОй мОзСї ніежпкСї ОаС юТжгжпкСї СУСаж 
аПелСУПТПгкьС ОаС СлСУПТПгзСбОкС пПТПе ікржХ СУіа. 

КСейіТ пОУмзж СлСУПТПгзСбОкСвС бСиСгіккя ТСеТОХСбФємьУя: 
 Ф ТОеі бСиСгіккя пПТПе Сгжк иОкоюв СУіа, язі бСиСгіюмь пОУмзОйж СгкО б ікріР, - 

рияХСй йкСдПккя пОУмСз; 
 Ф ТОеі бСиСгіккя пПТПе зіиьзО иОкоювіб СУіа, язі бСиСгіюмь пОУмзОйж СгкО б ікріР, - 

рияХСй лігУФйСбФбОккя пОУмСз Ф зСдкСйФ мОзСйФ иОкоювФ. 
ЙТж оьСйФ гия оіиПР ТСеТОХФкзФ СлСУПТПгзСбОкСвС бСиСгіккя, Ф ТОеі язсС СУСаО 

нОзмжпкС бСиСгіє пОУмзСю б ТСейіТі лСкОг 50 бігУСмзіб (пПТПе Сгжк ОаС зіиьзО иОкоювіб) 
кОг юТжгжпкСю СУСаСю Ф иОкоювФ, ббОдОємьУя, сС ніежпкО СУСаО бСиСгіє пОУмзСю б мОзіР 
юТжгжпкіР СУСаі Ф ТСейіТі 100 бігУСмзіб. 

К ТОеі язсС СУСаО егіРУкює нОзмжпкжР зСкмТСиь кОг кОУмФлкСю юТжгжпкСю СУСаСю Ф 
иОкоювФ, ббОдОємьУя, сС мОзО СУСаО бСиСгіє пОУмзСю б кОУмФлкіР юТжгжпкіР СУСаі Ф ТСейіТі 
100 бігУСмзіб. 

ИУСаО ббОдОємьУя мОзСю, сС бСиСгіє пОУмзСю б ікріР юТжгжпкіР СУСаі, Ф ТОеі: 
 бСиСгіккя кО лігУмОбі лТОбО биОУкСУмі, ОаС 
 язсС лТОбС биОУкСУмі кО біглСбігкФ пОУмзФ юТжгжпкС кОиПджмь ікржй СУСаОй, язі 

гіюмь б ікмПТПУОХ мОзСї СУСаж. 
392.1.5. ИУСаО ббОдОємьУя мОзСю, сС бСиСгіє пОУмзСю б ікріР юТжгжпкіР СУСаі, Ф ТОеі, 

язсС мОзО СУСаО є еОУкСбкжзСй мТОУмФ, биОУкжзСй пОУмзж йОРкО нСкгФ, ФУмОкСбж, ікрСвС 
ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, гС Озмжбіб язСвС бХСгжмь еОекОпПкО пОУмзО, ОаС 
ФпОУкжзСй (лОТмкПТСй е лСбкСю ОаС СайПдПкСю біглСбігОиькіУмю) лОТмкПТУмбО, гС 
Озмжбіб язСвС бХСгжмь пОУмзО б юТжгжпкіР СУСаі. 

392.1.5.1. ЗОУкСбкжз мТОУмФ, ФУмОкСбж, ікрСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, гС 
Озмжбіб язСвС бХСгжмь еОекОпПкО пОУмзО б юТжгжпкіР СУСаі, кП ббОдОємьУя мОзжй, сС 
бСиСгіє оією пОУмзСю, язсС гСгПТдФюмьУя СгкСпОУкС мОзі ФйСбж: 

О) мОзО СУСаО кП йОє лТОбО кОгОбОмж лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС ТСелСТягдПккя лТС 
бжлиОмФ кО її зСТжУмь лТжаФмзФ ОаС гСХСгФ мОзСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж; 
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а) мОзО СУСаО кП йОє лТОбО ТСелСТягдОмжУя лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС лТжаФмзСй ОаС 
гСХСгСй мОзСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж; 

б) мОзО СУСаО кП йОє лТОбО кО лСбПТкПккя їР йОРкО, сС бХСгжмь гС УзиОгФ Озмжбіб 
ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж (йОРкС лПТПгОкС кО ФйСбОХ аПебігзижпкСУмі). 
КйСбО, бУмОкСбиПкО ожй ліглФкзмСй, ббОдОємьУя бжзСкОкСю, язсС еОУкСбкжз мОзСвС 
ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж кП йОє лТОбО кО лСбПТкПккя йОРкО, сС бХСгжмь гС 
Озмжбіб мОзСвС ФмбСТПккя, яз лТСмявСй іУкФбОккя мОзСвС ФмбСТПккя, мОз і Ф ТОеі РСвС 
иізбігОоії (лТжлжкПккя); 

в) мОзО СУСаО, гіюпж СзТПйС ОаС УліиькС е ікржйж аПкПніоіОТОйж пж бжвСгСкОаФбОпОйж 
мОзСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, кП йОє лТОбО лТжлжкПккя мОзСвС ФмбСТПккя 
аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС рияХСй иізбігОоії, ТСеіТбОккя 
гСвСбСТФ мТОУмСбСвС ФлТОбиіккя; 

ґ) мОзО СУСаО кП егіРУкює нОзмжпкжР зСкмТСиь кОг ФмбСТПккяй аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї 
СУСаж, Ф ТСеФйіккі, лПТПгаОпПкСйФ ліглФкзмСй 392.1.6 лФкзмФ 392.1 оієї УмОммі. 

392.1.5.2. ИУСаО, язО кП є еОУкСбкжзСй мТОУмФ, ФУмОкСбж, ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ 
юТжгжпкСї СУСаж, гС Озмжбіб язСвС бХСгжмь пОУмзО СУСаж б юТжгжпкіР СУСаі, ббОдОємьУя 
мОзСю, сС бСиСгіє оією пОУмзСю, Ф ТОеі гСгПТдОккя ХСпО а Сгкієї е мОзжХ ФйСб: 

О) мОзО СУСаО йОє (юТжгжпкС ОаС нОзмжпкС) лТОбС бжйОвОмж кОТОХФбОккя мО бжлиОмж 
гСХСгФ (лТжаФмзФ) мОзСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж; 

а) мОзО СУСаО йОє лТОбС (лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС) ТСелСТягдОмжУя йОРкСй, сС 
бХСгжмь гС УзиОгФ Озмжбіб мОзСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж; 

б) мОзО СУСаО йОє лТОбС СмТжйОмж йОРкС, сС бХСгжмь гС Озмжбіб мОзСвС ФмбСТПккя аПе 
УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж Ф ТОеі РСвС иізбігОоії (лТжлжкПккя), зТій бжлОгзіб СмТжйОккя 
йОРкО Ф ТОеі иізбігОоії (лТжлжкПккя) мОзСвС ФмбСТПккя аПе бСиПбжябиПккя оієї СУСаж; 

в) мОзО СУСаО егіРУкює нОзмжпкжР зСкмТСиь кОг ФмбСТПккяй аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї 
СУСаж Ф ТСеФйіккі, лПТПгаОпПкСйФ ліглФкзмСй 392.1.6 лФкзмФ 392.1 оієї УмОммі. 

392.1.5.3. ИУСаО, язО є еОУкСбкжзСй мТОУмФ, биОУкжзСй пОУмзж йОРкО нСкгФ, ФУмОкСбж, 
ікрСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, ТОеСй іе лСбігСйиПккяй лТС еОУкФбОккя 
ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж йОє лТОбС кОгОмж лігмбПТгдПккя лТС біглСбігкіУмь 
її бжйСвОй ліглФкзмФ 392.1.5.1 ліглФкзмФ 392.1.5 лФкзмФ 392.1 оієї УмОммі. 

ЗО лігмбПТгдПккя біглСбігкСУмі СУСаж, язО є еОУкСбкжзСй мТОУмФ, биОУкжзСй пОУмзж 
йОРкО нСкгФ, ФУмОкСбж, ікрСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, бжйСвОй ліглФкзмФ 
392.1.5.1 ліглФкзмФ 392.1.5 лФкзмФ 392.1 оієї УмОммі, мОзСю СУСаСю лСбжккі кОгОбОмжУя мОзі 
гСзФйПкмж: 

1) лСбігСйиПккя СУСаж, сС егіРУкює ФлТОбиіккя мО/ОаС зСкмТСиь ікСеПйкСвС ФмбСТПккя 
аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж (еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, мТОУмСбСвС зПТФюпСвС), сС 
лСбжккС йіУмжмж: 

О) мбПТгдПккя лТС бігУФмкіУмь лТОб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 392.1.5.1 ліглФкзмФ 392.1.5 
лФкзмФ 392.1 оієї УмОммі, Ф еОУкСбкжзО евігкС е гСвСбСТСй мО/ОаС СУСажУмжй еОзСкСй, мО/ОаС 
ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж мОзСвС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж; 

а) мбПТгдПккя лТС ТПвФиюбОккя мО/ОаС иіоПкеФбОккя СУСаж, сС егіРУкює ФлТОбиіккя 
мО/ОаС зСкмТСиь ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, сСгС її ФлТОбиіккя 
мОзжй ФмбСТПккяй біглСбігкС гС гСвСбСТФ мО/ОаС СУСажУмСвС еОзСкФ, мО/ОаС ФУмОкСбпжХ 
гСзФйПкміб мОзСвС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя ОаС Ф ТОеі, язсС мОзО СУСаО, сС егіРУкює 
ФлТОбиіккя мО/ОаС зСкмТСиь ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, кП є 
ТПвФиьСбОкСю мО/ОаС иіоПкеСбОкСю, мбПТгдПккя, сС бСкО ОгйікіУмТФємьУя 
ОгйікіУмТОмСТСй, сС ТПвФиюємьУя мО/ОаС иіоПкеФємьУя біглСбігкС гС СУСажУмСвС еОзСкФ; 

б) кСмОТіОиькС еОУбігпПкжР ліглжУ СУСаж, сС егіРУкює ФлТОбиіккя мО/ОаС зСкмТСиь 
ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, О Ф ТОеі язсС мОзО СУСаО кП є 
ТПвФиьСбОкСю мО/ОаС иіоПкеСбОкСю, мС кСмОТіОиькС еОУбігпПкжР ліглжУ ОгйікіУмТОмСТО 
мОзСї СУСаж, сС ТПвФиюємьУя мО /ОаС иіоПкеФємьУя біглСбігкС гС СУСажУмСвС еОзСкФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 129 gazeta.vobu.ua 
 

ДСзФйПкм лСбжкПк аФмж кОиПдкжй пжкСй иПвОиіеСбОкжР біглСбігкС гС бжйСв гіюпСвС 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж; ОаС 

2) бжмяв е мТОУмСбСї ФвСгж Ф бжвиягі ікнСТйОоії сСгС ійПкі еОУкСбкжзО мТОУмФ, мТОУмСбСвС 
зПТФюпСвС, лТСмПзмСТО (язсС лТжекОпПкжР), аПкПніоіОТО/аПкПніоіОТіб (язсС 
лТжекОпПкжР/лТжекОпПкі) мО бігСйСУмПР, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 392.1.5.1 ліглФкзмФ 392.1.5 
лФкзмФ 392.1 оієї УмОммі, еО кСмОТіОиькС еОУбігпПкжй ліглжУСй СУСаж, сС егіРУкює 
ФлТОбиіккя мО/ОаС зСкмТСиь ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, О Ф ТОеі, 
язсС мОзО СУСаО кП є ТПвФиьСбОкСю мО/ОаС иіоПкеСбОкСю, мС кСмОТіОиькС еОУбігпПкжй 
ліглжУСй ОгйікіУмТОмСТО мОзСї СУСаж, сС ТПвФиюємьУя мО/ОаС иіоПкеФємьУя біглСбігкС гС 
СУСажУмСвС еОзСкФ. Вжмяв лСбжкПк аФмж кОиПдкжй пжкСй иПвОиіеСбОкжР біглСбігкС гС 
бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж; ОаС 

3) юТжгжпкжР бжУкСбСз, ОгТПУСбОкжР еОУкСбкжзФ, еО еОзСкСгОбУмбСй зТОїкж еОУкФбОккя 
гіУзТПоіРкСвС аПебігзижпкСвС мТОУмФ, лігмбПТгдФюпжР бігСйСУмі, еОекОпПкі б ліглФкзмі 
392.1.5.1 ліглФкзмФ 392.1.5 лФкзмФ 392.1 оієї УмОммі, кОгОкжР юТжгжпкСю ніТйСю ОаС ікрСю 
СУСаСю, язО йОє лТОбС кОгОбОмж юТжгжпкі ОаС ОгбСзОмУьзі лСУиФвж, гіяиькіУмь язСї 
лігиявОє СаСб'яезСбСйФ иіоПкеФбОккю ОаС ТПвФиюбОккю біглСбігкС гС СУСажУмСвС еОзСкФ. 
ЙіглжУж СУіа йОюмь аФмж кСмОТіОиькС еОУбігпПкі мО гСзФйПкм лСбжкПк аФмж кОиПдкжй 
пжкСй иПвОиіеСбОкжР біглСбігкС гС бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

ИУСаО, сС егіРУкює ФлТОбиіккя мО/ОаС зСкмТСиь ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ 
юТжгжпкС) СУСаж, сСТіпкС кОгОє еОУкСбкжзФ лжУьйСбП лігмбПТгдПккя сСгС біглСбігкСУмі 
оьСвС еОУкСбкжзО ФйСбОй, лПТПгаОпПкжй ліглФкзмСй 392.1.5.1 ліглФкзмФ 392.1.5 лФкзмФ 
392.1 оієї УмОммі. 

К лСгОиьрСйФ мОзП лжУьйСбП лігмбПТгдПккя кП кОгУжиОємьУя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ, 
ОиП йОє аФмж кОгОкП СУСаСю, язО є еОУкСбкжзСй мТОУмФ, биОУкжзСй пОУмзж йОРкО нСкгФ, 
ФУмОкСбж, ікрСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ кО РСвС 
бжйСвФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ИаСб'яеСз гСбПгПккя кПбіглСбігкСУмі еОУкСбкжзО ФйСбОй, лПТПгаОпПкжй ожй 
ліглФкзмСй, лСзиОгОємьУя кО зСкмТСиююпжР СТвОк. 

392.1.6. ИУСаО ббОдОємьУя мОзСю, сС егіРУкює нОзмжпкжР зСкмТСиь кОг юТжгжпкСю 
СУСаСю, Ф ТОеі, язсС мОзО СУСаО йОє йСдижбіУмь егіРУкюбОмж УФммєбжР ОаС бжТірОиькжР 
ближб кО ТірПккя мОзСї юТжгжпкСї СУСаж сСгС ФзиОгПккя ФвСг, ТСелСТягдПккя ОзмжбОйж 
мО лТжаФмзСй, лТжлжкПккя гіяиькСУмі кПеОиПдкС біг юТжгжпкСвС СнСТйиПккя мОзСвС 
ближбФ. 

Дия оіиПР оієї УмОммі нОзмжпкжР зСкмТСиь бУмОкСбиюємьУя кО лігУмОбі, еСзТПйО, ОиП кП 
бжзиюпкС, ХСпО а Сгкієї е мОзжХ СаУмОбжк: 

О) кОгОккя СУСаСю еСаСб'яеФюпжХ бзОеібСз СТвОкОй ФлТОбиіккя юТжгжпкСї СУСаж; 
а) бПгПккя СУСаСю лПТПйСбжк сСгС ФзиОгПккя лТОбСпжкіб юТжгжпкСю СУСаСю мО 

ФевСгдПккя УФммєбжХ ФйСб мОзжХ лТОбСпжкіб, язі б лСгОиьрСйФ ижрП нСТйОиькС 
еОмбПТгдФюмьУя СТвОкОйж ФлТОбиіккя юТжгжпкСї СУСаж ОаС бжзСкФюмьУя СТвОкОйж 
ФлТОбиіккя юТжгжпкСї СУСаж аПе лСгОиьрСвС гСгОмзСбСвС еОмбПТгдПккя; 

б) кОябкіУмь Ф СУСаж гСбіТПкСУмі кО егіРУкПккя УФммєбжХ лТОбСпжкіб біг ійПкі юТжгжпкСї 
СУСаж, сС бжгОкО кО мПТйік аіиьр кід Сгжк Тіз, мО кП лПТПгаОпОє лСлПТПгкьСвС лСвСгдПккя 
мОзжХ лТОбСпжкіб СТвОкОйж ФлТОбиіккя юТжгжпкСї СУСаж; 

в) егіРУкПккя СУСаСю СлПТОоіР еО аОкзібУьзжйж ТОХФкзОйж юТжгжпкСї СУСаж ОаС 
кОябкіУмь йСдижбСУмі аиСзФбОмж СлПТОоії еО мОзжйж ТОХФкзОйж; 

ґ) еОекОпПккя СУСаж б язСУмі еОУкСбкжзО (аПкПніоіОТО, нОзмжпкСвС бжвСгСкОаФбОпО) 
юТжгжпкСї СУСаж ліг пОУ бігзТжммя ТОХФкзіб мОзСю юТжгжпкСю СУСаСю, зТій бжлОгзіб, 
язсС Озмжбж мОзСї юТжгжпкСї СУСаж є пОУмжкСю Озмжбіб мТОУмФ, нСкгФ, ФУмОкСбж, ікрСвС 
ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, еОУкСбкжзСй (аПкПніоіОТСй, нОзмжпкжй 
бжвСгСкОаФбОпПй) язСвС є мОзО СУСаО. 
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ЗгіРУкПккяй нОзмжпкСвС зСкмТСию кОг ікСеПйкжй ФмбСТПккяй аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї 
СУСаж б оіияХ еОУмСУФбОккя оієї УмОммі бжекОємьУя егіРУкПккя ОаС йСдижбіУмь егіРУкПккя 
бжТірОиькСвС ближбФ кО ТірПккя СУСаж пж СУіа, язі егіРУкююмь ФлТОбиіккя ОзмжбОйж мОзСвС 
ФмбСТПккя, лТжРкяммя ТірПкь ОаС йСдижбіУмь лТжРкяммя ТірПкь лТС еОйікФ СУіа, язі 
егіРУкююмь ФлТОбиіккя ОзмжбОйж мОзСвС ФмбСТПккя, О мОзСд егіРУкПккя ОаС йСдижбіУмь 
егіРУкПккя бжТірОиькСвС ближбФ кО ТірПккя сСгС ТСелСгіиФ лТжаФмзФ біглСбігкС гС 
СУСажУмСвС еОзСкФ мО/ОаС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб мОзСвС ФмбСТПккя. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС ніежпкСї СУСаж, язО бжзСкФє лСУОгСбі 
СаСб'яезж гжТПзмСТО пж ікрСї лСУОгСбСї СУСаж юТжгжпкСї СУСаж біглСбігкС гС її УмОмФмкжХ 
гСзФйПкміб, мО/ОаС гС нОХібоіб Ф вОиФеі лТОбО, ОФгжмФ, аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, гСбіТпСвС 
ФлТОбиіккя биОУкіУмю, язі гіюмь кО зСТжУмь мО б ікмПТПУОХ мОзСї юТжгжпкСї СУСаж е 
гСмТжйОккяй кОиПдкжХ лТСнПУіРкжХ УмОкгОТміб (еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, ОгбСзОмж, 
ОФгжмСТж, мТОУмСбі зПТФюпі, лТСмПзмСТж, вОТОкмСТж, ПкнСТУПТж, йПкПгдПТж нСкгіб, 
УмТОХСбсжзж). К ТОеі язсС еОекОпПкі б оьСйФ ОаеОоі СУСаж гіюмь кО зСТжУмь мО б ікмПТПУОХ 
ніежпкСї СУСаж, бжзСкФюпж, лТж оьСйФ, СаСб'яезСбі гС бжзСкОккя бзОеібзж мОзСї ніежпкСї 
СУСаж, ббОдОємьУя, сС мОзО ніежпкО СУСаО егіРУкює нОзмжпкжР зСкмТСиь кОг юТжгжпкСю 
СУСаСю. 

К ТОеі кОТОХФбОккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО/ОаС 
рмТОнкжХ УОкзоіР кО лігУмОбі бжекОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй ніежпкСї СУСаж мОзСю, сС 
егіРУкює нОзмжпкжР зСкмТСиь кОг юТжгжпкСю СУСаСю, ніежпкО СУСаО йОє лТОбС 
СУзОТджмж мОзП ТірПккя б ОгйікіУмТОмжбкСйФ ОаС УФгСбСйФ лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй 
КСгПзУСй. ЙТж оьСйФ СаСб'яеСз гСбПгПккя, сС ніежпкО СУСаО егіРУкює нОзмжпкжР 
зСкмТСиь кОг юТжгжпкСю СУСаСю, лСзиОгОємьУя кО зСкмТСиююпжР СТвОк. 

392.2. ИлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії 
392.2.1. ЙиОмкжзСй лСгОмзФ сСгС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії є 

зСкмТСиююпО СУСаО. ЯзсС СгкО ніежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО бСиСгіє пОУмзСю ОаС 
зСкмТСиює пОУмзФ б ТСейіТі 25 і аіиьрП бігУСмзіб Ф зСкмТСиьСбОкіР ікСеПйкіР зСйлОкії 
УліиькС е ікржйж ніежпкжйж мО/ОаС юТжгжпкжйж СУСаОйж, мО лТж оьСйФ дСгкО е СУіа 
УОйСУміРкС кП бжекОпжмь УПаП зСкмТСиююпСю СУСаСю сСгС мОзСї пОУмзж Ф лСбкСйФ 
ТСейіТі, ббОдОємьУя, сС бУі еОекОпПкі СУСаж є зСкмТСиююпжйж СУСаОйж гия 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії Ф ТібкжХ пОУмзОХ (кПеОиПдкС біг мСвС, пж гСУявОє ТСейіТ 
пОУмзж зСдкСвС е кжХ 25 бігУСмзіб). 

392.2.2. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя гия лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа (лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб) зСкмТСиююпСї СУСаж є пОУмжкО УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, лТСлСТоіРкО пОУмоі, язСю бСиСгіє ОаС язФ зСкмТСиює 
мОзО ніежпкО (юТжгжпкО) СУСаО кО СУмОккіР гПкь біглСбігкСвС ебімкСвС лПТіСгФ, сСгС язСвС 
ТСеТОХСбФємьУя УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, сС 
СапжУиюємьУя біглСбігкС гС лТОбжи, бжекОпПкжХ оією УмОммПю. ЗОекОпПкО пОУмжкО 
лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії: 

 бзиюпОємьУя гС УзиОгФ еОвОиькСвС ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ зСкмТСиююпСї 
СУСаж б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 170.13 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ, ОаС 

 еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ еаіиьрФє Са'єзм СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй 
кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб зСкмТСиююпСї СУСаж б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ТСегіиСй III 
оьСвС КСгПзУФ. 

392.2.3. ЛзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, язжР аФиС бзиюпПкС 
гС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя Сгкієї зСкмТСиююпСї СУСаж б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй 
КСгПзУСй, кП йСдП аФмж лСбмСТкС бзиюпПкС гС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя ікрСї зСкмТСиююпСї 
СУСаж ОаС зСкмТСиююпжХ СУіа. 

392.3. ЙСТягСз СапжУиПккя УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, 
сС СлСгОмзСбФємьУя б КзТОїкі. 

392.3.1. Дия оіиПР оієї УмОммі УзСТжвСбОкжй лТжаФмзСй зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії 
бжекОємьУя лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії гС СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС 
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гОкжХ її кПзСкУСиігСбОкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі, УзиОгПкСї еО ебімкжР зОиПкгОТкжР Тіз (язсС 
ебімкжР Тіз кП біглСбігОє зОиПкгОТкСйФ ТСзФ - еО лПТіСгж, сС еОзікпФюмьУя Ф біглСбігкСйФ 
зОиПкгОТкСйФ ТСоі) біглСбігкС гС УмОкгОТміб аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, сС еОУмСУСбФюмьУя 
зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією, мО УмТСзіб гия лігвСмСбзж мОзСї ебімкСУмі Ф 
біглСбігкіР ікСеПйкіР юТжУгжзоії. 

К ТОеі язсС евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй ікСеПйкСї юТжУгжзоії лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії кП лПТПгаОпПкС СаСб'яезФ УзиОгОккя нікОкУСбСї 
ебімкСУмі, зСкмТСиююпО СУСаО лСбжккО еОаПелПпжмж УзиОгОккя нікОкУСбСї ебімкСУмі 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї 
ебімкСУмі. 

К ТОеі кОябкСУмі Ф зСкмТСиююпСвС СТвОкФ УФйкібіб сСгС гСУмСбіТкСУмі лСгОкСї 
нікОкУСбСї ебімкСУмі зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії зСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС 
бжйОвОмж кОгОккя лжУьйСбСвС бжУкСбзФ ОФгжмСТУьзСї зСйлОкії, сС лігмбПТгдФє нікОкУСбФ 
ебімкіУмь зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, кП ТОкірП кід пПТПе 15 йіУяоіб ліУия 
еОбПТрПккя ебімкСвС лПТіСгФ, сСгС язСвС ТСеТОХСбФємьУя УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії. 

МОзжР лжУьйСбжР бжУкСбСз йОє кОгОбОмжУя ОФгжмСТУьзСю зСйлОкією, сС йОє лТОбС кО 
лТСбПгПккя ОФгжмФ нікОкУСбСї ебімкСУмі Ф біглСбігкіР ікСеПйкіР юТжУгжзоії, мО кП йСдП 
йіУмжмж кПвОмжбкжР бжУкСбСз ОаС бігйСбФ біг кОгОккя бжУкСбзФ. 

392.3.2. ЙТж ТСеТОХФкзФ УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії 
бТОХСбФюмьУя мОзі СУСаижбСУмі: 

392.3.2.1. нікОкУСбжР ТПеФиьмОм біг СлПТОоіР зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії е 
оіккжйж лОлПТОйж, ікржйж зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж, гПТжбОмжбОйж ТСеТОХСбФємьУя е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй ліглФкзмСй. 

ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС лПТіСгФ зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією 
СмТжйОкС біг'єйкжР еОвОиькжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм біг СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС 
бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб мО/ОаС ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб (еОвОиькО УФйО еажмзіб біг 
СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб мО/ОаС ікржХ зСТлСТОмжбкжХ 
лТОб е ФТОХФбОккяй УФйж біг'єйкСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ біг мОзжХ СлПТОоіР мО/ОаС 
біг'єйкСвС еОвОиькСвС ТПеФиьмОмФ лПТПСоікзж оіккжХ лОлПТіб мО/ОаС ікржХ зСТлСТОмжбкжХ 
лТОб, кП бТОХСбОкжХ Ф лСлПТПгкіХ лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ, лПТПбжсФє еОвОиькФ УФйФ лТжаФмзіб 
біг мОзжХ СлПТОоіР), УФйО мОзСвС біг'єйкСвС екОпПккя еОвОиькСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ еО 
СлПТОоіяйж е лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб мО/ОаС ікржХ зСТлСТОмжбкжХ 
лТОб ейПкрФє еОвОиькжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії біг 
СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб мО/ОаС ікржХ зСТлСТОмжбкжХ 
лТОб кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, сС кОУмОюмь еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) 
лПТіСгСй бжкжзкПккя еОекОпПкСвС біг'єйкСвС екОпПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ. 

ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС лПТіСгФ зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією 
СмТжйОкС лСежмжбкжР еОвОиькжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм біг СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС 
бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб мО/ОаС ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб (еОвОиькО УФйО лТжаФмзіб біг 
СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб мО/ОаС ікржХ зСТлСТОмжбкжХ 
лТОб лПТПбжсФє еОвОиькФ УФйФ еажмзіб біг мОзжХ СлПТОоіР е ФТОХФбОккяй УФйж біг'єйкСвС 
нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ біг мОзжХ СлПТОоіР мО/ОаС біг'єйкСвС еОвОиькСвС ТПеФиьмОмФ 
лПТПСоікзж оіккжХ лОлПТіб мО/ОаС ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб, кП бТОХСбОкжХ Ф лСлПТПгкіХ 
лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ), УФйО лСежмжбкСвС еОвОиькСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ біг СлПТОоіР е 
лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб мО/ОаС ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб еаіиьрФє 
нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ зСкмТСиьСбОкСї 
ікСеПйкСї зСйлОкії. 

Йіг пОУ СаТОХФкзФ УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії кП 
бТОХСбФюмьУя: 

 УФйО Фоікзж, бТОХСбОкО Ф нікОкУСбСйФ ТПеФиьмОмі гС СлСгОмзФбОккя Ф лСмСпкСйФ 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі кО ікУмТФйПкмж биОУкСвС зОлімОиФ, лПТПзиОУжнізСбОкі 
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Ф нікОкУСбі еСаСб'яеОккя біглСбігкС гС УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, язі 
еОУмСУСбФє зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія; 

 бмТОмж біг ікбПУмжоіР б ОУСоіРСбОкі, гСпіТкі мО Уліиькі ліглТжєйУмбО, ТСеТОХСбОкі еО 
йПмСгСй ФпОУмі б зОлімОиі ОаС йПмСгСй лТСлСТоіРкСї зСкУСиігОоії; 

 УФйО біг'єйкСвС еОвОиькСвС ТПеФиьмОмФ лПТПСоікзж оіккжХ лОлПТіб мО/ОаС ікржХ 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб (еОвОиькО УФйО ФоікСз оіккжХ лОлПТіб мО/ОаС ікржХ 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб лПТПбжсФє еОвОиькФ УФйФ їХ гССоікСз еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) 
лПТіСг) (зТій гПТдОбкжХ оіккжХ лОлПТіб ОаС СаиівОоіР йіУоПбжХ лСежз), бігСаТОдПкО Ф 
УзиОгі нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя ебімкСвС лПТіСгФ біглСбігкС гС 
УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, сС еОУмСУСбФє зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія; 

392.3.2.2. бжмТОмж зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії біг Фоікзж кПСаСТСмкжХ Озмжбіб 
(СУкСбкжХ нСкгіб мО кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб) бжекОюмьУя бжзиюпкС б йСйПкм ТПОиіеОоії 
(бігпФдПккя) мОзжХ кПСаСТСмкжХ Озмжбіб ОаС Ф ТОеі лТСбПгПккя гССоікзж мОзжХ кПСаСТСмкжХ 
Озмжбіб Ф йПдОХ УФйж лТСбПгПкСї гССоікзж; 

392.3.2.3. бжмТОмж зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії кО кОТОХФбОккя лТСоПкміб еО 
аСТвСбжйж еСаСб'яеОккяйж бТОХСбФюмьУя Ф УФйі, сС кП лПТПбжсФє 30 бігУСмзіб УФйж 
нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя, нікОкУСбжХ бжмТОм мО УФйж ОйСТмжеОоіРкжХ 
бігТОХФбОкь зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії еО гОкжйж нікОкУСбСї ебімкСУмі ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, б язСйФ егіРУкюємьУя кОТОХФбОккя мОзжХ лТСоПкміб. 

Йіг пОУ СаТОХФкзФ УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії кП 
бТОХСбФюмьУя бжмТОмж кО нСТйФбОккя ТПеПТбіб еО УФйкібкСю еОаСТвСбОкіУмю, ікрСю 
гПаімСТУьзСю еОаСТвСбОкіУмю, О мОзСд гСХСгж біг ТСенСТйФбОккя еОекОпПкжХ ТПеПТбіб. 

ВжмТОмж кО УлжУОккя аПекОгіРкСї еОаСТвСбОкСУмі бТОХСбФюмьУя бжзиюпкС Ф бжлОгзФ, 
язсС мОзО еОаСТвСбОкіУмь біглСбігОє СекОзОй, лПТПгаОпПкжй ліглФкзмСй 14.1.11 лФкзмФ 
14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 

392.3.2.4. гСХСгж і бжмТОмж зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії еО СлПТОоіяйж е 
кПТПежгПкмОйж - лСб'яеОкжйж СУСаОйж, кПТПежгПкмОйж, сС еОТПєУмТСбОкі Ф гПТдОбОХ (кО 
мПТжмСТіяХ), сС бзиюпПкі гС лПТПиізФ гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 
оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд е кПТПежгПкмОйж, СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбО нСТйО язжХ бзиюпПкО гС 
лПТПиізФ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "в" ліглФкзмФ 
39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, бжекОпОюмьУя е гСмТжйОккяй 
лТжкожлФ бжмявкФмСї ТФзж". 

К ТОеі язсС гСХСгж зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії еО мОзжйж СлПТОоіяйж є кждпжйж 
Тібкя гСХСгіб, ТСеТОХСбОкжХ еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж" біглСбігкС гС лТОбжи, 
бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ, гСХСгж зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії 
еаіиьрФюмьУя кО мОзФ Тіекжою. ЯзсС зСкмТОвПкмСй зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії лТж 
егіРУкПккі еОекОпПкжХ СлПТОоіР аФиО ікрО зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія, мОзО ікрО 
зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія йОє лТОбС кО лТСлСТоіРкП зСТжвФбОккя нікОкУСбСвС 
ТПеФиьмОмФ еО мОзСю СлПТОоією кО мОзФ Тіекжою Ф аіз ейПкрПккя. 

К ТОеі язсС бжмТОмж зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії еО мОзжйж СлПТОоіяйж є бжсжйж 
Тібкя бжмТОм, ТСеТОХСбОкжХ еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж" біглСбігкС гС лТОбжи, 
бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ, УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії еаіиьрФємьУя кО мОзФ Тіекжою. ЯзсС зСкмТОвПкмСй зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії лТж егіРУкПккі еОекОпПкжХ СлПТОоіР аФиО ікрО зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія, 
мОзО ікрО зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія йОє лТОбС кО лТСлСТоіРкП зСТжвФбОккя 
нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ еО мОзСю СлПТОоією кО мОзФ Тіекжою Ф аіз ейПкрПккя. 

КСкмТСиююпжР СТвОк йСдП еСаСб'яеОмж зСкмТСиююпФ СУСаФ кОгОмж гСзФйПкмОоію е 
мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, УзиОгПкФ біглСбігкС гС бжйСв УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, сСгС 
СлПТОоіР зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії іе аФгь-язСю СУСаСю, еОекОпПкСю б оьСйФ 
ліглФкзмі, Ф ТОеі, язсС еОвОиькжР СаУяв СлПТОоіР зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії е мОзСю 
СУСаСю лПТПбжсФє 10 йіиьРСкіб вТжбПкь еО зОиПкгОТкжР Тіз, О еОвОиькжР гСХіг мОзСї 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2017-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2017-%D0%BF#n8
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зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії лПТПбжсФє 150 йіиьРСкіб вТжбПкь еО зОиПкгОТкжР Тіз. 
ЗОекОпПкО гСзФйПкмОоія йОє аФмж лСгОкО лТСмявСй 60 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя 
мОзСї бжйСвж. 

К ТОеі язсС зСкмТСиююпО СУСаО кП лСгОє гСзФйПкмОоію е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, 
зСкмТСиююпжР СТвОк еаіиьрФє ТСейіТ лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії гС 
СлСгОмзФбОккя кО 30 бігУСмзіб бОТмСУмі гСХСгіб ОаС бжмТОм, сСгС язжХ кП аФиС лСгОкС 
гСзФйПкмОоію е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя. 

К ТОеі язсС зСкмТСиююпжР СТвОк бУмОкСбиює кПбіглСбігкіУмь лСгОкСї гСзФйПкмОоії е 
мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя бжйСвОй УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, зСкмТСиююпжР СТвОк йОє 
лТОбС УОйСУміРкС бжекОпжмж ТСейіТ гСХСгіб мО бжмТОм зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії 
еО мОзжйж СлПТОоіяйж біглСбігкС гС бжйСв УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ мО біглСбігкжй пжкСй 
еаіиьржмж ТСейіТ лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії гС СлСгОмзФбОккя. 

К ебімі лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії бігСаТОдОємьУя лПТПиіз СлПТОоіР іе 
кПТПежгПкмОйж - лСб'яеОкжйж СУСаОйж, кПТПежгПкмОйж, сС еОТПєУмТСбОкі Ф гПТдОбОХ (кО 
мПТжмСТіяХ), сС бзиюпПкі гС лПТПиізФ гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 
оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд е кПТПежгПкмОйж, СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбО нСТйО язжХ бзиюпПкО гС 
лПТПиізФ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "в" ліглФкзмФ 
39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ; 

392.3.2.5. Ф ТОеі язсС зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія бСиСгіє пОУмзСю б ікріР 
ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі, язО бжекОємьУя зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією гия мієї 
УОйСї зСкмТСиююпСї СУСаж, УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз лПТрСї зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії ейПкрФємьУя кО УФйФ кОТОХСбОкжХ гСХСгіб біг ФпОУмі б зОлімОиі б ікріР 
зСкмТСиьСбОкіР ікСеПйкіР зСйлОкії мО кО УФйФ кОТОХСбОкжХ гСХСгіб Ф бжвиягі гжбігПкгіб, 
сС бжлиОпФюмьУя ОаС лігиявОюмь бжлиОмі кО зСТжУмь лПТрСї зСйлОкії біг гТФвСї зСйлОкії, 
пОУмзСю Ф язіР бСкО бСиСгіє. 

Дия оіиПР оієї УмОммі мПТйік "гжбігПкгж" бжзСТжУмСбФємьУя Ф екОпПккі, бжекОпПкСйФ 
УмОкгОТмОйж нікОкУСбСї ебімкСУмі, язі еОУмСУСбФюмьУя лТж УзиОгОккі нікОкУСбСї ебімкСУмі 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, лТжаФмСз язСї лігиявОє ейПкрПккю еО лТОбжиОйж оьСвС 
ліглФкзмФ; 

392.3.2.6. Ф ТОеі язсС зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС 
СмТжйФє гСХіг пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС кО мПТжмСТії КзТОїкж, УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії лігиявОє зСТжвФбОккю рияХСй ейПкрПккя кО УФйФ 
лТжаФмзФ, СмТжйОкСвС пПТПе мОзП лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС; 

392.3.2.7. Ф ТОеі язсС зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС 
бСиСгіє пОУмзОйж б юТжгжпкжХ СУСаОХ, еОТПєУмТСбОкжХ б КзТОїкі, УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз 
мОзСї зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії ейПкрФємьУя кО УФйФ кОТОХСбОкжХ гСХСгіб біг 
ФпОУмі б зОлімОиі б мОзжХ юТжгжпкжХ СУСаОХ, еОТПєУмТСбОкжХ б КзТОїкі, мО кО УФйФ 
кОТОХСбОкжХ гСХСгіб Ф бжвиягі гжбігПкгіб, сС бжлиОпФюмьУя ОаС лігиявОюмь бжлиОмі кО 
зСТжУмь зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії біг юТжгжпкСї СУСаж, еОТПєУмТСбОкСї б КзТОїкі. 

392.3.3. ЛзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСдкСї зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії бжекОпОємьУя 
СзТПйС. К ТОеі язсС УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії ебімкСвС 
ТСзФ йОє біг'єйкП екОпПккя, мОзжР еажмСз кП ейПкрФє лТжаФмСз гС СлСгОмзФбОккя ікржХ 
зСкмТСиьСбОкжХ ікСеПйкжХ зСйлОкіР ебімкСвС ТСзФ, СгкОз йСдП аФмж бТОХСбОкжР Ф 
ейПкрПккя лТжаФмзФ гС СлСгОмзФбОккя оієї УОйСї зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії Ф 
йОРаФмкіХ ебімкжХ ТСзОХ. 

392.3.4. ЛзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, бжекОпПкжР б 
ікСеПйкіР бОиюмі, лігиявОє лПТПТОХФкзФ б вТжбкю еО УПТПгкьСебОдПкжй СніоіРкжй зФТУСй 
ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг. 

392.3.5. КСкмТСиююпО СУСаО УОйСУміРкС егіРУкює ТСеТОХФкСз УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ 
зСдкСї зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії кО лігУмОбі нікОкУСбСї ебімкСУмі зСкмТСиьСбОкСї 
ікСеПйкСї зСйлОкії іе еОУмСУФбОккяй СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ ліглФкзмСй 392.3.2 оьСвС 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2017-%D0%BF#n8
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лФкзмФ, мО бжекОпОє пОУмзФ УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ, сС лігиявОє СлСгОмзФбОккю б КзТОїкі, 
лТСлСТоіРкС пОУмоі Ф оіР зСкмТСиьСбОкіР ікСеПйкіР зСйлОкії, язСю бСкО бСиСгіє. 

392.3.6. К ТОеі язсС гСХіг (лТжаФмСз) зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії гС 
СлСгОмзФбОккя евігкС е нікОкУСбСю ебімкіУмю аФгП б лСгОиьрСйФ УзСТжвСбОкжР 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж юТжУгжзоії нОзмжпкСвС йіУоПекОХСгдПккя (ТПєУмТОоії) 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, зСкмТСиююпО СУСаО еСаСб'яеОкО еТСажмж лПТПТОХФкСз 
УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ, сС лігиявОє СлСгОмзФбОккю б КзТОїкі, мО лСгОмж ФмСпкююпФ 
лСгОмзСбФ гПзиОТОоію аПе еОУмСУФбОккя аФгь-язжХ нікОкУСбжХ УОкзоіР, лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 

КСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС кОлТОбжмж зСкмТСиююпіР СУСаі еОлжм сСгС кОгОккя 
гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя нОзміб зСТжвФбОккя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж 
юТжУгжзоії нОзмжпкСвС йіУоПекОХСгдПккя (ТПєУмТОоії) зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії 
гСХСгФ (лТжаФмзФ) мОзСї зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії. ЙиОмкжз лСгОмзіб лТСмявСй 15 
ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя еОлжмФ еСаСб'яеОкжР кОгОмж кОиПдкжй пжкСй еОУбігпПкі 
зСлії гСзФйПкміб. 

392.3.7. К ТОеі язсС ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж зСкмТСиююпжР СТвОк бУмОкСбиює, сС 
зСкмТСиююпО СУСаО ТСеТОХФбОиО УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії е лСТФрПккяй бжйСв оієї УмОммі, зСкмТСиююпжР СТвОк УОйСУміРкС егіРУкює 
лПТПТОХФкСз УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії біглСбігкС гС 
бжйСв оієї УмОммі. 

392.4. ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії 
392.4.1. ЛзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії кП лігиявОє 

бзиюпПккю гС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб зСкмТСиююпСї СУСаж Ф ТОеі гСгПТдОккя мОзжХ ФйСб: 

О) йід КзТОїкСю мО ікСеПйкСю юТжУгжзоією йіУоПекОХСгдПккя (ТПєУмТОоії) 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії є пжккжР гСвСбіТ лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС 
СлСгОмзФбОккя ОаС лТС Сайік лСгОмзСбСю ікнСТйОоією мО 

а) бжзСкФємьУя аФгь-язО е мОзжХ ФйСб: 
 зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія нОзмжпкС УлиОпФє лСгОмСз кО лТжаФмСз еО 

ПнПзмжбкСю УмОбзСю, сС є кП йПкрСю еО аОеСбФ (СУкСбкФ) УмОбзФ лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб б КзТОїкі, бжекОпПкФ лФкзмСй 136.1 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, 
ОаС є йПкрСю еО мОзФ УмОбзФ кП аіиьрП кід кО л'ямь бігУСмзСбжХ лФкзміб, ОаС 

 пОУмзО лОУжбкжХ гСХСгіб зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії УмОкСбжмь кП аіиьрП 50 
бігУСмзіб еОвОиькСї УФйж гСХСгіб зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії іе бУіХ гдПТПи. 

К ТОеі язсС пОУмзО лОУжбкжХ гСХСгіб зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії УмОкСбжмь 
аіиьрП 50 бігУСмзіб еОвОиькСї УФйж гСХСгіб зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії іе бУіХ 
гдПТПи, гия оіиПР еОУмСУФбОккя оієї УмОммі мОзі гСХСгж бжекОюмьУя Озмжбкжйж, еО ФйСбж сС 
зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія: 

 нОзмжпкС бжзСкФє УФммєбі нФкзоії, кПУП Тжежзж мО бжзСТжУмСбФє Озмжбж б СлПТОоіяХ, 
сС лТжебСгямь гС СмТжйОккя біглСбігкжХ ОзмжбкжХ гСХСгіб; 

 йОє кПСаХігкі ТПУФТУж гия бжзСкОккя еОекОпПкжХ нФкзоіР, ФлТОбиіккя ТжежзОйж мО 
бжзСТжУмОккя Озмжбіб (збОиінізСбОкжР лПТУСкОи, СУкСбкі нСкгж Ф биОУкСУмі ОаС 
зСТжУмФбОккі, гСУмОмкіР биОУкжР зОлімОи мСсС). 

Дия оіиПР оієї УмОммі ПнПзмжбкО УмОбзО лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб ТСеТОХСбФємьУя 
рияХСй гіиПккя УФйж бжмТОм еі УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО УФйФ лТжаФмзФ 
гС СлСгОмзФбОккя еО гОкжйж нікОкУСбСї ебімкСУмі еО біглСбігкжР зОиПкгОТкжР Тіз мО 
йкСдПккя кО 100 бігУСмзіб. 

392.4.2. ЗПеОиПдкС біг бжзСкОккя ФйСб, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 392.4.1 лФкзмФ 392.4 
оієї УмОммі, УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії кП лігиявОє 
бзиюпПккю гС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб зСкмТСиююпСї СУСаж Ф ТОеі, язсС бжзСкФємьУя аФгь-язО 
е мОзжХ ФйСб: 
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392.4.2.1. еОвОиькжР УФзФлкжР гСХіг ФУіХ зСкмТСиьСбОкжХ ікСеПйкжХ зСйлОкіР Сгкієї 
зСкмТСиююпСї СУСаж іе бУіХ гдПТПи еО гОкжйж нікОкУСбСї ебімкСУмі кП лПТПбжсФє 
ПзбібОиПкм 2 йіиьРСкж єбТС кО зікПоь ебімкСвС лПТіСгФ; 

392.4.2.2. зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія є лФаиіпкСю зСйлОкією, Озоії (пОУмзж) язСї 
лПТПаФбОюмь б СаівФ кО бжекОкіР нСкгСбіР аіТді. ЙПТПиіз аіТд мО бжйСвж гС бжекОккя ОзоіР 
(пОУмСз) лФаиіпкжХ зСйлОкіР мОзжйж, сС лПТПаФбОюмь б СаівФ кО еОекОпПкіР нСкгСбіР аіТді, 
бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

МОзП ебіиькПккя лСржТюємьУя кО бУі зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії, бзиюпПкі гС 
зСкУСиігСбОкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі мОзСї лФаиіпкСї зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, О 
мОзСд кО ікрі ікСеПйкі зСйлОкії, лСб'яеОкі е лФаиіпкСю зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю 
зСйлОкією б пОУмжкі гжбігПкгіб, язі лСХСгямь біг мОзСї лФаиіпкСї зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії. 

К ТОеі язсС зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія, кО язФ лСржТюємьУя мОзП ебіиькПккя, 
бжлиОпФє гжбігПкгж кО зСТжУмь зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, язО кП є лФаиіпкСю 
зСйлОкією, мОзі гжбігПкгж бТОХСбФюмьУя лТж ТСеТОХФкзФ УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ мОзСї 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ; 

392.4.2.3. зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія є СТвОкіеОоією, язО біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО біглСбігкСї ікСеПйкСї юТжУгжзоії егіРУкює аиОвСгіРкФ гіяиькіУмь мО кП 
ТСелСгіияє гСХСгж кО зСТжУмь її еОУкСбкжзіб (ФпОУкжзіб). 

392.4.3. К ТОеі язсС лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії ебіиькяємьУя біг 
СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС лФкзмФ, зСкмТСиююпО СУСаО ебіиькяємьУя біг 
СаСб'яезФ ТСеТОХСбФбОмж УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії 
біглСбігкС гС лСиСдПкь ліглФкзмФ 392.3.2 оьСвС КСгПзУФ. 

392.4.4. КСкмТСиююпО СУСаО йОє лТОбС гСаТСбіиькС бігйСбжмжУя біг ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії біглСбігкС гС лСиСдПкь 
ліглФкзмФ 392.4.1 ОаС 392.4.2 оьСвС КСгПзУФ мО лТжРкямж ТірПккя лТС СлСгОмзФбОккя 
лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії рияХСй лСгОккя біглСбігкСї еОябж Ф гСбіиькіР 
нСТйі СгкСпОУкС е лСгОккяй ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії. 

392.5. ЛзиОгОккя мО лСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії мО лСбігСйиПкь 
лТС кОаФммя ОаС лТжлжкПккя ФпОУмі Ф зСкмТСиьСбОкжХ ікСеПйкжХ зСйлОкіяХ 

392.5.1. Дия оіиПР лСгОмзСбСвС зСкмТСию еО СлСгОмзФбОккяй лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї 
ікСеПйкСї зСйлОкії ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй є зОиПкгОТкжР Тіз ОаС ікржР ебімкжР 
лПТіСг зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, сС еОзікпФємьУя лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ. 

392.5.2. КСкмТСиююпі СУСаж еСаСб'яеОкі лСгОбОмж ебім лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі 
зСйлОкії гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ СгкСпОУкС е лСгОккяй ТіпкСї гПзиОТОоії лТС йОРкСбжР 
УмОк і гСХСгж ОаС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО біглСбігкжР 
зОиПкгОТкжР Тіз еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв 
еОзСкФ сСгС ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмССаівФ мО збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ. 

ДС ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії б СаСб'яезСбСйФ лСТягзФ гСгОюмьУя 
еОбіТПкі кОиПдкжй пжкСй зСлії нікОкУСбСї ебімкСУмі зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, сС 
лігмбПТгдФюмь ТСейіТ лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії еО ебімкжР 
(лСгОмзСбжР) Тіз. ЯзсС вТОкжпкі УмТСзж лігвСмСбзж нікОкУСбСї ебімкСУмі Ф біглСбігкіР 
ікСеПйкіР юТжУгжзоії УлижбОюмь ліекірП вТОкжпкжХ УмТСзіб лСгОккя ТіпкСї гПзиОТОоії лТС 
йОРкСбжР УмОк і гСХСгж ОаС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, мОзі 
зСлії нікОкУСбСї ебімкСУмі зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії лСгОюмьУя ТОеСй іе ТіпкСю 
гПзиОТОоією лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж ОаС лСгОмзСбСю гПзиОТОоією е лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО кОУмФлкжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг. 

392.5.3. К ебімі лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії еОекОпОюмьУя: 
О) кОРйПкФбОккя зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, її ОгТПУО, СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбО 

нСТйО, кСйПТж лСгОмзСбСї ТПєУмТОоії (еО кОябкСУмі), кСйПТж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії; 
а) ТСейіТ пОУмзж, язСю бСиСгіє зСкмТСиююпО СУСаО б зСкмТСиьСбОкіР ікСеПйкіР 

зСйлОкії; 
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б) УмТФзмФТО бСиСгіккя пОУмзСю б зСкмТСиьСбОкіР ікСеПйкіР зСйлОкії Ф ТОеі 
СлСУПТПгзСбОкСвС бСиСгіккя мОзСю пОУмзСю; 

в) ікнСТйОоія лТС ТСейіТ гСХСгФ (бжТФпзж) біг ТПОиіеОоії мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, лТжаФмзФ біг СлПТОоіРкСї гіяиькСУмі мО лТжаФмзФ гС 
СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС гОкжХ нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

ґ) ТСеТОХФкСз УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії біглСбігкС гС 
бжйСв оієї УмОммі, ТСейіТФ мОзСвС лТжаФмзФ, сС бзиюпОємьУя гС УзиОгФ еОвОиькСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ зСкмТСиююпСї СУСаж; 

г) ікнСТйОоія лТС лігУмОбж ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї 
ікСеПйкСї зСйлОкії біглСбігкС гС лСиСдПкь оієї УмОммі; 

П) УФйж гжбігПкгіб, СмТжйОкжХ зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією аПелСУПТПгкьС 
ОаС СлСУПТПгзСбОкС пПТПе иОкоюв лігзСкмТСиькжХ юТжгжпкжХ СУіа біг ФзТОїкУьзжХ 
юТжгжпкжХ СУіа; 

є) УФйж лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, сС аФиж нОзмжпкС бжлиОпПкі кО 
зСТжУмь зСкмТСиююпСї СУСаж; 

д) лПТПиіз СлПТОоіР зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії іе кПТПежгПкмОйж - лСб'яеОкжйж 
СУСаОйж, кПТПежгПкмОйж, сС еОТПєУмТСбОкі Ф гПТдОбОХ (кО мПТжмСТіяХ), сС бзиюпПкі гС 
лПТПиізФ гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС 
ліглФкзмФ 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд е 
кПТПежгПкмОйж, СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбО нСТйО язжХ бзиюпПкО гС лПТПиізФ, еОмбПТгдПкСвС 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "в" ліглФкзмФ 39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 
лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ; 

е) зіиьзіУмь лТОоібкжзіб зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії УмОкСй кО зікПоь ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) ТСзФ; 

ж) ікнСТйОоія лТС УФйФ лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, СмТжйОкСвС біг 
лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО б КзТОїкі. 

392.5.4. К ТОеі язсС зСкмТСиююпО СУСаО кП йОє йСдижбСУмі еОаПелПпжмж УзиОгОккя 
нікОкУСбСї ебімкСУмі зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії мО/ОаС егіРУкПккя ТСеТОХФкзФ 
УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії гС гОмж вТОкжпкСвС УмТСзФ 
лСгОккя ТіпкСї гПзиОТОоії лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж ОаС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ 
кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, мОзО зСкмТСиююпО СУСаО лСгОє ебім лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі 
зСйлОкії еО УзСТСпПкСю нСТйСю, язжР йіУмжмь ижрП бігСйСУмі, лПТПгаОпПкі ліглФкзмОйж "О" 
- "б" ліглФкзмФ 392.5.3 оьСвС лФкзмФ. 

КСкмТСиююпО СУСаО еСаСб'яеОкО лСгОмж лСбкжР ебім лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі 
зСйлОкії гС зікоя зОиПкгОТкСвС ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ебімкжй (лСгОмзСбжй) ТСзСй. К ТОеі 
язсС біглСбігкС гС мОзСвС ебімФ еОвОиькжР СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг, Са'єзм СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб зСкмТСиююпСї СУСаж еаіиьрФємьУя, мОзО СУСаО гС зікоя 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ебімкжй (лСгОмзСбжй) ТСзСй, лСгОє ФмСпкююпФ ТіпкФ 
гПзиОТОоію лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж ОаС лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб. ЙТж оьСйФ рмТОнкі УОкзоії мО/ОаС лПкя кП еОУмСУСбФюмьУя. 

392.5.5. ЛіежпкО СУСаО - ТПежгПкм КзТОїкж ОаС юТжгжпкО СУСаО - ТПежгПкм КзТОїкж 
еСаСб'яеОкО лСбігСйиямж зСкмТСиююпжР СТвОк лТС: 

 зСдкП аПелСУПТПгкє ОаС СлСУПТПгзСбОкП кОаФммя пОУмзж б ікСеПйкіР юТжгжпкіР 
СУСаі ОаС лСпОмСз егіРУкПккя нОзмжпкСвС зСкмТСию кОг ікСеПйкСю юТжгжпкСю 
СУСаСю, сС лТжебСгжмь гС бжекОккя мОзСї ніежпкСї (юТжгжпкСї) СУСаж 
зСкмТСиююпСю СУСаСю біглСбігкС гС бжйСв оієї УмОммі; 

 еОУкФбОккя, УмбСТПккя ОаС кОаФммя йОРкСбжХ лТОб кО пОУмзФ б ОзмжбОХ, гСХСгОХ пж 
лТжаФмзФ ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж; 

 зСдкП бігпФдПккя пОУмзж б ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі ОаС лТжлжкПккя егіРУкПккя 
нОзмжпкСвС зСкмТСию кОг ікСеПйкСю юТжгжпкСю СУСаСю, сС лТжебСгжмь гС бмТОмж 
бжекОккя мОзСї ніежпкСї (юТжгжпкСї) СУСаж зСкмТСиююпСю СУСаСю біглСбігкС гС 
бжйСв оієї УмОммі; 
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 иізбігОоію ОаС бігпФдПккя йОРкСбжХ лТОб кО пОУмзФ б ОзмжбОХ, гСХСгОХ пж лТжаФмзФ 
ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж. 

ЙСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТСмявСй 60 гкіб е гкя мОзСвС 
кОаФммя (лСпОмзФ егіРУкПккя нОзмжпкСвС зСкмТСию) ОаС бігпФдПккя (лТжлжкПккя 
нОзмжпкСвС зСкмТСию). ЛСТйО і лСТягСз кОгУжиОккя мОзСвС лСбігСйиПккя 
бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ВжйСвж оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя, язсС зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія є 
лФаиіпкСю зСйлОкією, бжйСвж гС язСї бУмОкСбиПкі ліглФкзмСй 392.4.2.2 ліглФкзмФ 392.4.2 
лФкзмФ 392.4 оієї УмОммі. 

392.5.6. ЛСТйО ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії, УзСТСпПкО нСТйО ебімФ лТС 
зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії мО лСТягСз їХ еОлСбкПккя і лСгОккя бУмОкСбиююмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

392.5.7. КСкмТСиююпО СУСаО еСаСб'яеОкО еОаПелПпжмж УзиОгОккя СзТПйСї нікОкУСбСї 
ебімкСУмі еО йідкОТСгкжйж УмОкгОТмОйж еО лОТмкПТУмбС, мТОУм пж ікрП ФмбСТПккя аПе 
УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, пОУмзО Ф язСйФ їР кОиПджмь, мО ТСеТОХСбФбОмж УзСТжвСбОкжР 
лТжаФмСз, сС лігиявОє СлСгОмзФбОккю еО лТОбжиОйж, бжекОпПкжйж гия зСкмТСиьСбОкжХ 
ікСеПйкжХ зСйлОкіР сСгС мОзСвС ФмбСТПккя, зТій мОзжХ бжлОгзіб: 

О) зСкмТСиююпО СУСаО СУСажУмС кОаФиО йОРкСбі лТОбО кО пОУмзФ б ОзмжбОХ, гСХСгОХ пж 
лТжаФмзФ мТОУмФ, нСкгФ пж ікрСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж мО бігСаТОдОє 
гСХСгж, СмТжйОкі пПТПе мОзП ФмбСТПккя, Ф биОУкіР гПзиОТОоії лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж 
(лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб), ОаС 

а) аПелСУПТПгкій биОУкжзСй пОУмзж Ф лОТмкПТУмбі, мТОУмі, нСкгі ОаС ікрСйФ ФмбСТПккі 
аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж є зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія, язО бТОХСбФє лТжаФмСз, 
СмТжйОкжР пПТПе ОаС біг мОзСвС ФмбСТПккя, лТж УзиОгОккі биОУкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

ЯзсС біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС ліглФкзмФ зСкмТСиююпО СУСаО еСаСб'яеОкО 
УзиОгОмж нікОкУСбФ ебімкіУмь еО лОТмкПТУмбС, мТОУм пж ікрП ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ 
юТжгжпкСї СУСаж, біглСбігкП ФмбСТПккя лТжТібкюємьУя е йПмСю СлСгОмзФбОккя гС 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії. 

Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя гия лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа (лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб) зСкмТСиююпСї СУСаж є пОУмжкО УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ біглСбігкСвС 
ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, лТСлСТоіРкО пОУмоі, язСю бСиСгіє ОаС язФ 
зСкмТСиює мОзО ніежпкО (юТжгжпкО) СУСаО, сС СапжУиюємьУя біглСбігкС гС лТОбжи, 
бжекОпПкжХ оією УмОммПю гия зСкмТСиьСбОкжХ ікСеПйкжХ зСйлОкіР. 

392.6. ЙСгОмзСбжР зСкмТСиь еО зСкмТСиьСбОкжйж ікСеПйкжйж зСйлОкіяйж 
392.6.1. КСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС кОлТОбжмж лиОмкжзФ лСгОмзіб еОлжм лТС 

кОгОккя гСгОмзСбжХ лСяУкПкь сСгС зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, язсС є лСгОмзСбО 
ікнСТйОоія лТС мП, сС: 

О) лиОмкжз лСгОмзіб є зСкмТСиююпСю СУСаСю мО кП лСгОб ебім лТС зСкмТСиьСбОкі 
ікСеПйкі зСйлОкії, мО/ОаС 

а) бігСйСУмі, еОекОпПкі лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф ебімі лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії, 
кП біглСбігОюмь гіРУкСУмі ОаС йіУмямь лСйжизж. 

392.6.2. ЗО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лиОмкжз лСгОмзіб лТСмявСй гбСХ йіУяоіб е гкя 
СмТжйОккя еОлжмФ еСаСб'яеОкжР кОгОмж біглСбігь е лСяУкПккяй нОзміб, бжзиОгПкжХ Ф 
мОзСйФ еОлжмі е кОиПдкжй пжкСй еОУбігпПкжйж зСліяйж біглСбігкжХ гСзФйПкміб. 

392.6.3. К ТОеі язсС аФгь-язжР зСкмТСиююпжР СТвОк, ікржР СТвОк гПТдОбкСї биОгж, аОкз, 
ікрО нікОкУСбО ФУмОкСбО, кПаОкзібУьзжР кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкм ПиПзмТСккжХ 
вТСрПР бжябжиж нОзмж, сС УбігпОмь лТС бСиСгіккя ніежпкСю (юТжгжпкСю) СУСаСю - 
ТПежгПкмСй КзТОїкж пОУмзСю б ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі, мОзжР СТвОк, аОкз, ікрО 
нікОкУСбО ФУмОкСбО, кПаОкзібУьзжР кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкм ПиПзмТСккжХ вТСрПР 
кОгУжиОюмь лСбігСйиПккя лТС оП оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
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гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. ЙСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ 
кП ліекірП л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя бжябиПккя еОекОпПкжХ нОзміб. 

392.6.4. ЙПТПбіТзО зСкмТСиююпСї СУСаж лТСбСгжмьУя біглСбігкС гС лСиСдПкь виОбж 8 
ТСегіиФ II оьСвС КСгПзУФ е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ оією УмОммПю. 

392.6.4.1. ЙігУмОбОйж гия лПТПбіТзж зСкмТСиююпСї СУСаж є: 
О) СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лСгОмзСбСї ікнСТйОоії, сС Убігпжмь лТС 

кПлСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ОаС лСгОккя е лСТФрПккяй бжйСв УмОммі 392.оьСвС КСгПзУФ 
ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії; 

а) кПкОгОккя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ біглСбігі евігкС е ліглФкзмСй 392.6.2 оьСвС лФкзмФ. 
392.6.4.2. ЙСТягСз лТСбПгПккя лПТПбіТзж зСкмТСиююпСї СУСаж бУмОкСбиюємьУя 

оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

392.6.4.3. Йіг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж зСкмТСиююпО СУСаО еСаСб'яеОкО еОаПелПпжмж 
кОгОккя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО РСвС еОлжмСй зСліР лПТбжккжХ гСзФйПкміб сСгС 
СзТПйжХ ОаС бУіХ СлПТОоіР зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії. ДСзФйПкмж лСгОюмьУя 
лТСмявСй СгкСвС йіУяоя е гОмж СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ біглСбігкСвС еОлжмФ б 
еОУбігпПкжХ зСліяХ. К ТОеі лСгОккя гСзФйПкміб ОквиіРУьзСю йСбСю лПТПзиОг ФзТОїкУьзСю 
йСбСю кП бжйОвОємьУя. 

К ТОеі кПСаХігкСУмі СмТжйОккя гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь егіРУкПккя 
нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії ліг пОУ лТСбПгПккя 
лПТПбіТзж, бСкж кОгОюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж 
СмТжйОккя гСгОмзСбСвС еОлжмФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

К ТОеі кОябкСУмі УФйкібіб сСгС гСУмСбіТкСУмі ОаС лСбкСмж кОгОкжХ гСзФйПкміб ОаС 
кПкОгОккя лСбкСвС зСйлиПзмФ гСзФйПкміб зСкмТСиююпжР СТвОк йСдП бжйОвОмж біг 
зСкмТСиююпСї СУСаж кОгОккя ОФгжмСТУьзСвС бжУкСбзФ сСгС нікОкУСбСї ебімкСУмі 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, язжР кП йСдП йіУмжмж бігйСбФ біг кОгОккя бжУкСбзФ 
ОаС кПвОмжбкСвС бжУкСбзФ. 

ЙТж кОгОккі зСкмТСиююпСю СУСаСю ОФгжмСТУьзСвС бжУкСбзФ ОФгжмСТУьзСї зСйлОкії, сС 
йОє лТОбС кО лТСбПгПккя ОФгжмФ нікОкУСбСї ебімкСУмі Ф біглСбігкіР ікСеПйкіР юТжУгжзоії, 
сС лігмбПТгдФє нікОкУСбі ТПеФиьмОмж зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, мОзжР 
ОФгжмСТУьзжР бжУкСбСз є гСУмОмкій гСзФйПкмСй, кО СУкСбі язСвС бжекОпОємьУя лТжаФмСз 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії гС СлСгОмзФбОккя мО СапжУиюємьУя УзСТжвСбОкжР 
лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії. ЙСгОккя зСкмТСиююпСю СУСаСю мОзСвС 
ОФгжмСТУьзСвС бжУкСбзФ кП лСмТПаФє кОгОккя кПю гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб гия 
лігмбПТгдПккя лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії гС СлСгОмзФбОккя. 

392.6.4.4. КСкмТСиююпжР СТвОк кП йОє лТОбО лТСбСгжмж аіиьрП Сгкієї лПТПбіТзж 
зСкмТСиююпСї СУСаж лТСмявСй гбСХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб. 

392.6.4.5. ЙТСбПгПккя лПТПбіТзж зСкмТСиююпСї СУСаж кП лПТПрзСгдОє лТСбПгПккю 
лПТПбіТСз, бжекОпПкжХ УмОммПю 75 оьСвС КСгПзУФ. 

392.6.4.6. ЛмТСз лТСбПгПккя лПТПбіТзж зСкмТСиююпСї СУСаж СапжУиюємьУя е гкя 
лТжРкяммя ТірПккя лТС її лТСбПгПккя гС гкя УзиОгПккя гСбігзж (ОзмО) лТС лТСбПгПккя 
мОзСї лПТПбіТзж. МТжбОиіУмь лПТПбіТзж зСкмТСиююпСї СУСаж кП лСбжккО лПТПбжсФбОмж 
ріУмь йіУяоіб. 

К ТОеі кПСаХігкСУмі СмТжйОккя ікнСТйОоії біг зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб 
лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж мО/ОаС лПТПзиОгФ ФзТОїкУьзСю йСбСю гСзФйПкміб, кПСаХігкжХ гия 
гСУиігдПккя біглСбігкСУмі ФйСб гіяиькСУмі зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії мО/ОаС її 
зСкмТСиююпСї СУСаж лТОбжиОй оьСвС КСгПзУФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії, УмТСз 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж еО ТірПккяй зПТібкжзО (еОУмФлкжзО зПТібкжзО) оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, йСдП аФмж лТСгСбдПкжР кО 
УмТСз, сС кП лПТПбжсФє ріУмь йіУяоіб. 

392.6.4.7. ЙСУОгСбі СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язі лТСбСгямь лПТПбіТзФ гСгПТдОккя 
лТОбжи лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії, йОюмь лТОбС кОгіУиОмж СУСаОй, язі є 
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УмСТСкОйж СлПТОоіР ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж мО/ОаС ікржйж ФпОУкжзОйж ікСеПйкСї 
юТжгжпкСї СУСаж, еОлжм лТС кОгОккя гСзФйПкміб (ікнСТйОоії) мО/ОаС лТСбПУмж еФУмТіпкФ 
ебіТзФ б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 73 оьСвС КСгПзУФ, мО/ОаС лТСбПУмж СлжмФбОккя 
лСУОгСбжХ СУіа ОаС ікржХ лТОоібкжзіб ікСеПйкСї СУСаж мО/ОаС лСб'яеОкжХ іе кПю юТжгжпкжХ 
СУіа. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР УлТжямж лСУОгСбжй СУСаОй, язі лТСбСгямь лПТПбіТзФ 
зСкмТСиююпСї СУСаж, Ф еОаПелПпПккі йСдижбСУмі лТСбПгПккя СлжмФбОккя біглСбігкжХ 
лСУОгСбжХ СУіа ОаС лТОоібкжзіб зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії. ЗО бігУФмкСУмі 
йСдижбСУмі лТСбПгПккя СлжмФбОккя кО мПТжмСТії КзТОїкж гОкП СлжмФбОккя йСдП аФмж 
лТСбПгПкП рияХСй бігПСзСкнПТПкоіР, сС йСдФмь еОаПелПпФбОмжУя лиОмкжзСй лСгОмзіб. 

392.6.4.8. КПеФиьмОмж лПТПбіТзж зСкмТСиююпСї СУСаж СнСТйияюмьУя Ф нСТйі ОзмО 
(гСбігзж), сС УзиОгОємьУя Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ, ліглжУФємьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж, язі 
лТСбСгжиж лПТПбіТзФ, мО зСкмТСиююпСю СУСаСю ОаС її лТПгУмОбкжзСй. 

ЛСТйО ОзмО (гСбігзж) лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж зСкмТСиююпСї СУСаж мО бжйСвж гС РСвС 
(її) УзиОгПккя бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

Азм (гСбігзО) лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж зСкмТСиююпСї СУСаж лСбжкПк аФмж бТФпПкжР 
лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ гкіб е гОмж РСвС УзиОгПккя зСкмТСиююпіР СУСаі, УмСУСбкС язСї 
лТСбСгжиОУя лПТПбіТзО, ОаС її лТПгУмОбкжзФ, сС еОУбігпФємьУя ліглжУСй біглСбігкСї СУСаж. 

К ТОеі бігйСбж зСкмТСиююпСї СУСаж ОаС її лТПгУмОбкжзО біг ліглжУОккя ОзмО (гСбігзж) 
лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж зСкмТСиююпСї СУСаж лСУОгСбжйж СУСаОйж зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ УзиОгОємьУя біглСбігкжР Озм, сС еОУбігпФє нОзм мОзСї бігйСбж. 

392.6.4.9. К ТОеі кПевСгж зСкмТСиююпСї СУСаж ОаС її лТПгУмОбкжзО е бжУкСбзОйж 
лПТПбіТзж ОаС нОзмОйж мО гОкжйж, бжзиОгПкжйж б Озмі лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж, бСкж 
йОюмь лТОбС лСгОмж УбСї еОлПТПпПккя лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя 
ОзмО. ЙТж оьСйФ зСкмТСиююпО СУСаО йОє лТОбС лСгОмж ТОеСй іе еОлПТПпПккяйж ОаС ліУия 
лСгОккя еОлПТПпПкь Ф УмТСз, ФевСгдПкжР е зСкмТСиююпжй СТвОкСй, гСзФйПкмж (їХ еОбіТПкі 
зСлії), сС лігмбПТгдФюмь СаґТФкмСбОкіУмь еОлПТПпПкь. 

МОзі еОлПТПпПккя ТСевиягОюмьУя лТСмявСй 30 ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй їХ 
СмТжйОккя, О лиОмкжзФ лСгОмзіб кОгУжиОємьУя біглСбігь Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 
58 оьСвС КСгПзУФ, гия кОгУжиОккя (бТФпПккя) лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь. 

392.6.4.10. ЙТжРкяммя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж 
зСкмТСиююпСї СУСаж егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 86 оьСвС КСгПзУФ, 
ОиП кП ТОкірП еОзікпПккя мПТйікФ гия кОгОккя лиОмкжзСй еОлПТПпПкь, бжекОпПкСвС 
ліглФкзмСй 392.6.4.9 оьСвС лФкзмФ. 

392.6.4.11. ИУзОТдПккя лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь, лТжРкямжХ еО ТПеФиьмОмОйж 
лПТПбіТзж зСкмТСиююпСї СУСаж, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС УмОммі 56 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 393. ЖідкОТСгкжР ОбмСйОмжпкжР Сайік ікнСТйОоією мО лСгОккя ебімкСУмі лТС 
лігебімкі ТОХФкзж 

ЗОаПТП пжккСУмі 30.06.2023 Т. 
393.1. ЗОвОиькі лСиСдПккя 
393.1.1. Мя УмОммя бжекОпОє СУкСбкі бжйСвж гС бУмОкСбиПккя нікОкУСбжйж ОвПкмОйж 

лігебімкжХ ТОХФкзіб мО лСгОккя ебіміб лТС лігебімкі ТОХФкзж гия оіиПР КвСгж FATCA мО 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS. ЙжмОккя, кП бТПвФиьСбОкі ожй КСгПзУСй, бжекОпОюмьУя 
біглСбігкС гС КвСгж FATCA, БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі 
CRS, О мОзСд ікржХ Озміб еОзСкСгОбУмбО, ФХбОиПкжХ кО бжзСкОккя лСиСдПкь КвСгж FATCA мО 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS. 

393.1.2. Дия оіиПР КвСгж FATCA мО БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мПТйікж, бжекОпПкі ожй 
КСгПзУСй, йОюмь еОУмСУСбФбОмжУя мО миФйОпжмжУя е ФТОХФбОккяй КвСгж FATCA, 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, біглСбігкС Ф пОУмжкі, б 
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язіР бСкж кП УФлПТПпОмь КвСгі FATCA мО ЗОвОиькСйФ УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, еОиПдкС біг 
мСвС, гия оіиПР язСвС йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ еОУмСУСбФємьУя біглСбігкжР мПТйік. 

393.1.3. К оіР УмОммі лСкяммя "еОХСгж кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж" СекОпОє: 
О) гия оіиПР КвСгж FATCA - еОХСгж, бжекОпПкі Ф ДСгОмзФ 1 гС КвСгж FATCA; 
а) гия оіиПР БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS - еОХСгж, бжекОпПкі Ф ТСегіиОХ II-VII ЗОвОиькСвС 

УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS. 
393.1.4. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 

гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, бУмОкСбиює лСТягСз еОУмСУФбОккя ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ 
ебімкСУмі CRS (гОиі - ЙСТягСз еОУмСУФбОккя CRS). ЙТОбжиО ЙСТягзФ еОУмСУФбОккя CRS 
бзиюпОюмь лСиСдПккя ТСегіиіб I-VIII ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS е ФТОХФбОккяй 
ейік мО гСлСбкПкь, гСлФУмжйжХ ОаС лПТПгаОпПкжХ еОекОпПкжй УмОкгОТмСй. 

393.1.5. К оіР УмОммі мПТйікж "биОУкжз ТОХФкзФ" мО "зСкмТСиююпО СУСаО" (ОаС 
"зСкмТСиююпі СУСаж") бджбОюмьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б КвСгі FATCA ОаС ЗОвОиькСйФ 
УмОкгОТмі ебімкСУмі CRS гия оіиПР БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS, еОиПдкС біг мСвС, гия оіиПР 
бжзСкОккя язСвС йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ бджбОємьУя мПТйік. Дия бУмОкСбиПккя 
зСкмТСиююпСї СУСаж зСкмТСиькО пОУмзО ФпОУмі б юТжгжпкіР СУСаі бжекОпОємьУя біглСбігкС 
гС йіТж (Тібкя, УмФлПкя, пОУмзж) егіРУкПккя бжТірОиькСвС ближбФ (зСкмТСию), 
бУмОкСбиПкСвС лФкзмСй 30 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 1 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя мО 
лТСмжгію иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю 
мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя". 

393.2. ЗОиПдкО зСйлиПзУкО лПТПбіТзО нікОкУСбжХ ТОХФкзіб 
393.2.1. З йПмСю бжябиПккя лігебімкжХ ТОХФкзіб нікОкУСбі ОвПкмж еСаСб’яеОкі бджбОмж 

еОХСгіб кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж еО лТОбжиОйж, сС лігиявОюмь еОУмСУФбОккю 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 393.1.3 лФкзмФ 393.1 оієї УмОммі. 

393.2.2. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ КвСгСю FATCA мО/ОаС ЗОвОиькжй УмОкгОТмСй ебімкСУмі 
CRS, нікОкУСбі ОвПкмж лСбжккі бжйОвОмж, О биОУкжзж ТОХФкзіб еСаСб’яеОкі кОгОбОмж 
нікОкУСбжй ОвПкмОй: 

1) гСзФйПкмж УОйСУміРкСї Соікзж УмСУСбкС УПаП мО/ОаС УмСУСбкС зСкмТСиююпжХ СУіа 
біглСбігкС гС бжйСв ДСгОмзО 1 гС КвСгж FATCA гия бУмОкСбиПккя (лПТПбіТзж) УмОмФУФ 
еОекОпПкСї ОйПТжзОкУьзСї СУСаж; 

2) гСзФйПкм УОйСУміРкСї Соікзж УмОмФУФ лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО УмСУСбкС УПаП мО/ОаС 
УмСУСбкС зСкмТСиююпжХ СУіа біглСбігкС гС бжйСв ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS гия 
бУмОкСбиПккя гПТдОбж (мПТжмСТії), ТПежгПкмСй язСї є биОУкжз ТОХФкзФ мО/ОаС зСкмТСиююпО 
СУСаО (гОиі - гСзФйПкм УОйСУміРкСї Соікзж CRS); 

3) ікрФ ікнСТйОоію мО/ОаС гСзФйПкмж, кПСаХігкі нікОкУСбСйФ ОвПкмФ гия бджммя еОХСгіб 
кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж нікОкУСбжХ ТОХФкзіб, бУмОкСбиПккя їХ лігебімкСУмі мО 
УзиОгОккя ебімкСУмі еО лігебімкжйж ТОХФкзОйж кО бжзСкОккя бжйСв КвСгж FATCA мО/ОаС 
ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS біглСбігкС гС ліглФкзмФ 393.1.3 лФкзмФ 393.1 оієї УмОммі. 

393.2.2.1. ВиОУкжзж ТОХФкзіб еСаСб’яеОкі лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб лСбігСйжмж 
нікОкУСбСйФ ОвПкмФ лТС ейікФ УбСвС УмОмФУФ лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО гия оіиПР 
ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS мО/ОаС їХ УмОмФУФ гия оіиПР КвСгж FATCA мО/ОаС лТС 
ейікФ біглСбігкСвС УмОмФУФ зСкмТСиююпСї СУСаж. 

ЯзсС ліг пОУ еОУмСУФбОккя еОХСгіб кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж нікОкУСбжР ОвПкм 
йОє лігУмОбж ббОдОмж, сС СУСаО СгкСпОУкС є ТПежгПкмСй КзТОїкж мО сСкОРйПкрП Сгкієї 
ікрСї юТжУгжзоії, гия оіиПР БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі 
CRS мОзО СУСаО ббОдОємьУя ТПежгПкмСй біглСбігкСї ікрСї юТжУгжзоії. 

393.2.2.2. К бжлОгзОХ мО СаУяеі, бжекОпПкжХ КвСгСю FATCA мО ЗОвОиькжй УмОкгОТмСй 
ебімкСУмі CRS, ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж УмОмФУФ лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО биОУкжзО 
ТОХФкзФ мО/ОаС РСвС зСкмТСиююпжХ СУіа нікОкУСбі ОвПкмж йОюмь лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж 
кОябкФ ікнСТйОоію мО гСзФйПкмж, СмТжйОкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТС еОлСаівОккя 
мО лТСмжгію иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, 
нікОкУФбОккю мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя. 
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393.2.2.3. ЯзсС Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ КвСгСю FATCA мО/ОаС ЗОвОиькжй УмОкгОТмСй 
ебімкСУмі CRS, ліг пОУ ОаС ліУия еОУмСУФбОккя лТСоПгФТ кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж 
нікОкУСбжР ОвПкм гіекОємьУя ОаС бік йОє лігУмОбж ббОдОмж (йОє лігСеТФ), сС ТОХФкСз 
кОиПджмь гС лігебімкжХ, ОиП сСгС ТОХФкзФ биОУкжзСй ТОХФкзФ лСгОкС гСзФйПкмж 
УОйСУміРкСї Соікзж УмСУСбкС УПаП мО/ОаС УмСУСбкС зСкмТСиююпжХ СУіа мО/ОаС ікрФ 
ікнСТйОоію мО/ОаС гСзФйПкмж, язі бзОеФюмь кО мП, сС ТОХФкСз кП є лігебімкжй, нікОкУСбжР 
ОвПкм еСаСб’яеОкжР кОгіУиОмж кО ОгТПУФ биОУкжзО ТОХФкзФ еОлжм е бжйСвСю лТС кОгОккя 
лСяУкПкь мО ікнСТйОоії, сС УмСУФюмьУя лігСеТж. 

ВиОУкжз ТОХФкзФ еСаСб’яеОкжР кОгОмж нікОкУСбСйФ ОвПкмФ лСяУкПккя мО ікнСТйОоію, сС 
УмСУФюмьУя лігСеТж, лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя еОлжмФ. 

393.2.2.4. ЗПкОгОккя биОУкжзСй ТОХФкзФ гСзФйПкміб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 393.2.2 
лФкзмФ 393.2 оієї УмОммі, кПлСбігСйиПккя нікОкУСбСвС ОвПкмО лТС ейікФ УмОмФУФ лСгОмзСбСвС 
ТПежгПкмУмбО ОаС кПкОгОккя лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя еОлжмФ 
нікОкУСбСвС ОвПкмО еОлжмФбОкСї ікнСТйОоії мО/ОаС гСзФйПкміб, ОаС кОгОккя ікнСТйОоії 
мО/ОаС гСзФйПкміб, сС кП УлТСУмСбФюмь лігСеТФ нікОкУСбСвС ОвПкмО сСгС лігебімкСУмі 
ТОХФкзФ, є лігУмОбСю гия бігйСбж нікОкУСбСвС ОвПкмО Ф бУмОкСбиПккі гіиСбжХ бігкСУжк, 
бігйСбж Ф кОгОккі нікОкУСбжХ лСУиФв ОаС гия бігйСбж б лСгОиьрСйФ кОгОккі лСУиФв, Ф мСйФ 
пжУиі гия ТСеіТбОккя гСвСбіТкжХ бігкСУжк е биОУкжзСй ТОХФкзФ. К ТОеі ТСеіТбОккя 
гСвСбіТкжХ бігкСУжк е биОУкжзСй ТОХФкзФ нікОкУСбжР ОвПкм лСбПТмОє еОижрСз зСрміб 
биОУкжзФ мОзСвС ТОХФкзФ мО кП кПУП біглСбігОиькСУмі еО УлТжпжкПкі биОУкжзФ ТОХФкзФ 
еажмзж, лСб’яеОкі е ТСеіТбОккяй гСвСбіТкжХ бігкСУжк. ЯзсС ліУия ТСеіТбОккя гСвСбіТкжХ 
бігкСУжк биОУкжз ТОХФкзФ бігУФмкіР Ф йіУоі бжзСкОккя еСаСб’яеОккя ОаС ФХжияємьУя біг 
лТжРкяммя бжзСкОккя, нікОкУСбжР ОвПкм лПТПТОХСбФє еОижрСз зСрміб ОаС бкСУжмь оіккі 
лОлПТж, сС кОиПдОмь мОзСйФ биОУкжзФ ТОХФкзФ, Ф гПлСежм кСмОТіФУО (кСмОТіОиькСї зСкмСТж) 
Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ. ЛікОкУСбжР ОвПкм егіРУкює лПТПТОХФбОккя 
зСрміб ОаС бкПУПккя оіккжХ лОлПТіб Ф гПлСежм кСмОТіФУО (кСмОТіОиькСї зСкмСТж) лТСмявСй 
30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя лСбігСйиПккя биОУкжзО ТОХФкзФ лТС ТСеіТбОккя гСвСбіТкжХ 
бігкСУжк. КПвФиямСТж Тжкзіб нікОкУСбжХ лСУиФв Ф йПдОХ лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй Ф УнПТі ТПвФиюбОккя гіяиькСУмі е кОгОккя нікОкУСбжХ лСУиФв, йСдФмь 
бУмОкСбиюбОмж СУСаижбСУмі мО лСТягСз ТСеіТбОккя гіиСбжХ бігкСУжк еО ікіоіОмжбСю 
нікОкУСбжХ ОвПкміб (еОиПдкС біг УлПожнізж їХкьСї гіяиькСУмі) кО бжзСкОккя бжйСв оієї 
УмОммі. 

 
393.2.2.5. ЯзсС нікОкУСбСйФ ОвПкмФ УмОкП бігСйС ОаС бік йОє лігУмОбж ббОдОмж (іУкФє 

лігСеТО), сС биОУкжз ТОХФкзФ кОгОб РСйФ кПлСбкФ ОаС кПгСУмСбіТкФ ікнСТйОоію, бкОУиігСз 
пСвС ікнСТйОоія лТС ТОХФкСз, язО лСбжккО аФиО аФмж бзиюпПкО гС ебімФ лТС лігебімкі 
ТОХФкзж, кП аФиО бзиюпПкО гС ТОкірП лСгОкСвС ебімФ, нікОкУСбжР ОвПкм еСаСб’яеОкжР 
ебПТкФмжУя гС биОУкжзО ТОХФкзФ е бжйСвСю лТС кОгОккя лСяУкПкь, сС УмСУФюмьУя лігСеТж. 
ЯзсС Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР нікОкУСбжй ОвПкмСй (ОиП кП ліекірП 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя 
СмТжйОккя еОлжмФ нікОкУСбСвС ОвПкмО), биОУкжз ТОХФкзФ кП кОгОУмь гСзФйПкмж, бжекОпПкі 
ліглФкзмСй 393.2.2 лФкзмФ 393.2 оієї УмОммі, мО/ОаС лСяУкПккя, сС УлТСУмСбФюмь мОзФ лігСеТФ, 
нікОкУСбжР ОвПкм лСбжкПк ббОдОмж бУмОкСбиПкжй нОзм кОгОккя биОУкжзСй ТОХФкзФ 
кПгСУмСбіТкСї ОаС кПлСбкСї ікнСТйОоії. ЛікОкУСбжР ОвПкм еСаСб’яеОкжР кПбігзиОгкС, ОиП кП 
ліекірП 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя бУмОкСбиПккя нОзмФ кОгОккя биОУкжзСй ТОХФкзФ 
кПлСбкСї ОаС кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії, кОгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ лСбкФ ікнСТйОоію 
лТС лігебімкжР ТОХФкСз, сСгС язСвС аФиС кОгОкС кПлСбкФ ОаС кПгСУмСбіТкФ ікнСТйОоію 
(лСгОмж бжлТОбиПкжР ебім лТС лігебімкі ТОХФкзж). ЯзсС нОзм кОгОккя биОУкжзСй ТОХФкзФ 
кПлСбкСї ОаС кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії бУмОкСбиПкС сСгС гПлСкПкмО - ікбПУмСТО ікУмжмФмФ 
УліиькСвС ікбПУмФбОккя, гС язСвС еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО лФкзмФ 393.11 оієї УмОммі, 
нікОкУСбжР ОвПкм Ф мОзжР УОйжР УмТСз лСбігСйияє лТС оП мОзСд зСйлОкію е ФлТОбиіккя 
ОзмжбОйж, язО егіРУкює ФлТОбиіккя ОзмжбОйж оьСвС ікУмжмФмФ УліиькСвС ікбПУмФбОккя. 
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393.2.3. ЛікОкУСбжР ОвПкм, язжР біглСбігОє зТжмПТіяй лігебімкСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж 
біглСбігкС гС БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, 
еСаСб’яеОкжР еОУмСУСбФбОмж лТСоПгФТж кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж гия бжекОпПккя 
лігебімкжХ ТОХФкзіб е гОмж бУмОкСбиПккя лігебімкСУмі нікОкУСбСї ФУмОкСбж, кПеОиПдкС біг 
гОмж беяммя нікОкУСбСвС ОвПкмО кО Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі, біглСбігкС гС лФкзмФ 
393.3 оієї УмОммі. 

393.3. Иаиіз нікОкУСбжХ ОвПкміб, язі є лігебімкжйж нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж гия оіиПР 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS 

393.3.1. ЛікОкУСбі ОвПкмж, язі є лігебімкжйж нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж гия оіиПР 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО біглСбігкС гС ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, 
еСаСб’яеОкі лСгОмж еОябФ лТС беяммя їХ кО Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі лТСмявСй 60 
зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия бУмОкСбиПккя нікОкУСбжй ОвПкмСй УмОмФУФ лігебімкСї нікОкУСбСї 
ФУмОкСбж. ЙСТягСз бУмОкСбиПккя УмОмФУФ лігебімкСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж біглСбігкС гС 
ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

393.3.1.1. КСкмТСиююпжР СТвОк аПТП кО Саиіз нікОкУСбСвС ОвПкмО лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ 
гкіб е гкя СмТжйОккя еОябж нікОкУСбСвС ОвПкмО мО еСаСб’яеОкжР кОгіУиОмж лСбігСйиПккя 
лТС беяммя нікОкУСбСвС ОвПкмО кО Саиіз ОаС лТС бігйСбФ Ф беяммі кО Саиіз іе еОекОпПккяй 
лігУмОбж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ біглСбігкС гС ліглФкзмФ 393.3.3 оьСвС лФкзмФ. ЙігУмОбСю 
гия бігйСбж Ф беяммі нікОкУСбСвС ОвПкмО кО Саиіз є лСгОккя еОябж лТС беяммя кО Саиіз сСгС 
СУСаж, язО бдП еОТПєУмТСбОкО яз лігебімкО нікОкУСбО ФУмОкСбО. 

К гПкь беяммя кО Саиіз зСкмТСиююпжй СТвОкСй нікОкУСбСйФ ОвПкмФ кОгУжиОємьУя 
лСбігСйиПккя (збжмОкоія) іе еОекОпПккяй гОмж беяммя РСвС кО Саиіз. 

Иаиіз юТжгжпкжХ СУіа - лігебімкжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб (зТій зСТлСТОмжбкжХ 
ікбПУмжоіРкжХ нСкгіб) бПгПмьУя еО лСгОмзСбжйж кСйПТОйж мОзжХ СУіа. Веяммя кО Саиіз 
лОТмкПТУмбО, мТОУмФ, ікУмжмФмФ УліиькСвС ікбПУмФбОккя пж лТОбСбСвС ФмбСТПккя, язП кП є 
юТжгжпкСю СУСаСю, ОиП біглСбігОє зТжмПТіяй лігебімкСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж гия оіиПР 
ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, егіРУкюємьУя рияХСй гСгОмзСбСвС беяммя кО Саиіз 
зСйлОкії е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж пж ікрСї юТжгжпкСї СУСаж, язО біглСбігкС гС еОзСкФ ОаС 
гСвСбСТФ ФлСбкСбОдПкО ОаС еСаСб’яеОкО лСгОбОмж ебімкіУмь біг ійПкі мОзСвС лТОбСбСвС 
ФмбСТПккя. 

393.3.2. ЛікОкУСбжР ОвПкм, язжР лПТПУмОє біглСбігОмж зТжмПТіяй лігебімкСї нікОкУСбСї 
ФУмОкСбж біглСбігкС гС ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, екійОємьУя е СаиізФ б 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкі ліУия лСгОккя біглСбігкСї еОябж лТС екяммя е СаиізФ. 

393.3.2.1. КОеСй іе еОябСю нікОкУСбжР ОвПкм лСгОє гСзФйПкмж мО ікрФ ікнСТйОоію, язО 
СаґТФкмСбФє кОябкіУмь лігУмОбж гия екяммя е СаиізФ. 

393.3.2.2. ЙТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия СмТжйОккя еОябж нікОкУСбСвС ОвПкмО лТС 
екяммя е СаиізФ зСкмТСиююпжР СТвОк лСбігСйияє мОзСвС нікОкУСбСвС ОвПкмО лТС екяммя 
РСвС е СаиізФ ОаС лТС кПСаХігкіУмь кОгОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй гСгОмзСбСї ікнСТйОоії гия 
СаґТФкмФбОккя лігУмОбж гия екяммя е СаиізФ іе еОекОпПккяй УмТСзФ її кОгОккя. 

КірПккя лТС екяммя нікОкУСбСвС ОвПкмО е СаиізФ ОаС лТС бігйСбФ Ф екяммі е СаиізФ 
лТжРйОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй кП ліекірП 90 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия СмТжйОккя 
еОябж. 

393.3.3. ЙСТягСз беяммя кО Саиіз мО екяммя е СаиізФ нікОкУСбжХ ОвПкміб, язі є лігебімкжйж 
нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж гия оіиПР БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ 
ебімкСУмі CRS, бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЙСгОккя еОяб мО ікржХ гСзФйПкміб гия беяммя нікОкУСбжХ ОвПкміб кО Саиіз яз лігебімкжХ 
нікОкУСбжХ ФУмОкСб мО гия екяммя їХ е СаиізФ егіРУкюємьУя б ПиПзмТСккіР нСТйі еОУСаОйж 
ПиПзмТСккСвС еб’яезФ е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО 
ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 143 gazeta.vobu.ua 
 

393.3.4. ЛікОкУСбжР ОвПкм, сСгС язСвС ТСелСпОмС лТСоПгФТФ лТжлжкПккя, еО РСвС еОябСю 
екійОємьУя е СаиізФ б зСкмТСиююпСйФ СТвОкі ліУия еОзТжммя (лТжлжкПккя) нікОкУСбжй 
ОвПкмСй ФУіХ лігебімкжХ ТОХФкзіб мО лСгОккя ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж еО лПТіСг, Ф язСйФ 
еОзТжмС СУмОккіР лігебімкжР ТОХФкСз. К ТОеі иізбігОоії біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
УжУмПйФ вОТОкмФбОккя бзиОгіб ніежпкжХ СУіа" аОкзФ, сСгС язСвС ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж лТжРкямС ТірПккя лТС бігзижзОккя аОкзібУьзСї иіоПкеії мО иізбігОоію, екяммя аОкзФ 
е СаиізФ б зСкмТСиююпСйФ СТвОкі яз лігебімкСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж егіРУкюємьУя еО 
еОябСю ФлСбкСбОдПкСї СУСаж ЛСкгФ вОТОкмФбОккя бзиОгіб ніежпкжХ СУіа кО иізбігОоію 
аОкзФ, лСгОкСю лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя лСгОккя ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж еО 
лПТіСг, Ф язСйФ еОзТжмС СУмОккіР лігебімкжР ТОХФкСз. 

393.3.5. Зкяммя е СаиізФ нікОкУСбСвС ОвПкмО егіРУкюємьУя еО УОйСУміРкжй ТірПккяй 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язсС УмСУСбкС нікОкУСбСвС ОвПкмО гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ 
юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь бкПУПкС еОлжУ лТС 
лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж. ЗОекОпПкП ТірПккя зСкмТСиююпжР СТвОк лТжРйОє лТСмявСй 
мТьСХ ТСаСпжХ гкіб ліУия кОгХСгдПккя бігСйСУмПР е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ 
юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь. 

393.4. ЙСгОккя ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж 
393.4.1. ЛікОкУСбі ОвПкмж еСаСб’яеОкі сСТСзФ, гС 1 ижлкя, лСгОбОмж гС зСкмТСиююпСвС 

СТвОкФ ебім лТС лігебімкі ТОХФкзж. 
393.4.2. Збімкжй лПТіСгСй ббОдОємьУя лСлПТПгкіР зОиПкгОТкжР Тіз, язсС КвСгСю FATCA 

ОаС БОвОмСУмСТСккьСю ФвСгСю CRS біглСбігкС кП бУмОкСбиПкС ікрі лТОбжиО. 
393.4.3. К ебімі лТС лігебімкі ТОХФкзж, сС лСгОємьУя гия оіиПР бжзСкОккя бжйСв КвСгж 

FATCA ОаС БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS, нікОкУСбжР ОвПкм кОгОє ікнСТйОоію лТС бУі 
лігебімкі ТОХФкзж еО ебімкжР лПТіСг б СаУяеі, бжекОпПкСйФ КвСгСю FATCA ОаС ТСегіиСй I 
ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS. 

393.4.4. Збім лТС лігебімкі ТОХФкзж лСгОємьУя бжзиюпкС б ПиПзмТСккіР нСТйі. ЛСТйО ебімФ 
лТС лігебімкі ТОХФкзж, нСТйОм (УмОкгОТм) РСвС еОлСбкПккя мО лСгОккя нікОкУСбжйж 
ОвПкмОйж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

393.4.5. КСкмТСиююпжР СТвОк егіРУкює еаіТ ікнСТйОоії біг нікОкУСбжХ ОвПкміб, 
еаПТівОккя, еОХжУм мОзСї ікнСТйОоії мО лПТПгОпФ бігСйСУмПР гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ 
ікСеПйкСї юТжУгжзоії пж нікОкУСбСйФ ОвПкмФ, біг язСвС бСкО аФиО СмТжйОкО (Ф ТОеі 
кПСаХігкСУмі бжлТОбиПккя ОаС ФмСпкПккя ікнСТйОоії сСгС нікОкУСбСвС ТОХФкзФ, язжР бПгП 
мОзжР нікОкУСбжР ОвПкм). ЗОаСТСкяємьУя кОгОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй ікнСТйОоії сСгС 
лігебімкжХ ТОХФкзіб (Ф мСйФ пжУиі СмТжйОкСї біг зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб) 
ікржй СУСаОй, Ф мСйФ пжУиі лТОбССХСТСккжй пж ікржй гПТдОбкжй СТвОкОй, СТвОкОй 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, юТжгжпкжй мО ніежпкжй СУСаОй (Ф мСйФ пжУиі мжй, лТС язжХ 
кОгОкС ікнСТйОоію Ф ебімі лТС лігебімкі ТОХФкзж), зТій бжлОгзіб кОгОккя мОзСї ікнСТйОоії 
біглСбігкС гС бжйСв КТжйікОиькСвС лТСоПУФОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

393.5. ЗаПТівОккя гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь егіРУкПккя нікОкУСбжй ОвПкмСй еОХСгіб 
кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж 

ЛікОкУСбі ОвПкмж (зТій зСйлОкіР е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж) еСаСб’яеОкі еаПТівОмж 
гСзФйПкмж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 393.2.2 лФкзмФ 393.2 оієї УмОммі (Ф мСйФ пжУиі ПиПзмТСккі), їХ 
зСлії, еОлжУж, гОкі, ікнСТйОоію мО гСзФйПкмж сСгС еОХСгіб, бджмжХ нікОкУСбжйж ОвПкмОйж 
гия бжзСкОккя бжйСв оієї УмОммі, Ф мСйФ пжУиі ФУі гСзФйПкмж, кОгОкі СУСаОйж, язжй 
нікОкУСбжй ОвПкмСй аФиС бігйСбиПкС Ф бУмОкСбиПккі гіиСбжХ бігкСУжк (бзиюпОюпж 
ижУмФбОккя, СлжмФбОиькжзж, гСбігзж, ебімж, еОлжмж, ТПеФиьмОмж аФгь-язСвС ОкОиіеФ ліг пОУ 
лТСбПгПккя кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж зиієкмО), кП йПкрП 1825 гкіб е гкя, 
кОУмФлкСвС еО вТОкжпкжй УмТСзСй лСгОккя ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж, гия УзиОгПккя язСвС 
бжзСТжУмСбФюмьУя ОаС язСвС УмСУФюмьУя еОекОпПкі гСзФйПкмж. 

ВжйСвж оьСвС лФкзмФ сСгС еаПТівОккя ікнСТйОоії мО гСзФйПкміб еОУмСУСбФюмьУя гС бУіХ 
нікОкУСбжХ ТОХФкзіб кПеОиПдкС біг мСвС, пж аФиж бСкж бУмОкСбиПкі яз лігебімкі ТОХФкзж. 
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ЛмТСз еаПТівОккя гия ікнСТйОоії мО гСзФйПкміб, УзиОгПкжХ пж СмТжйОкжХ ліг пОУ лПТПбіТзж 
нікОкУСбжХ ТОХФкзіб, язі кП аФиж бжекОпПкі яз лігебімкі ТОХФкзж Ф лПбкСйФ ебімкСйФ лПТіСгі, 
ТСеТОХСбФємьУя лСпжкОюпж е гкя, кОУмФлкСвС еО вТОкжпкжй УмТСзСй лСгОккя ебімФ лТС 
лігебімкі ТОХФкзж, еО мСР УОйжР ебімкжР лПТіСг. 

КСйлОкії е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж, язі біглСбігкС гС бжйСв лФкзмФ 393.11 оієї УмОммі 
бжзСкФюмь СаСб’яезж сСгС лСгОккя ебіміб лТС лігебімкі ТОХФкзж еО ікУмжмФмж УліиькСвС 
ікбПУмФбОккя, еСаСб’яеОкі лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС ожй лФкзмСй, еаПТівОмж 
лСбігСйиПккя, СмТжйОкі біг гПлСежмОТкжХ ФУмОкСб, язі бПгФмь ТОХФкзж Ф оіккжХ лОлПТОХ 
гПлСкПкміб - ікбПУмСТіб ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя, О мОзСд аФгь-язФ ікрФ 
ікнСТйОоію мО гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь егіРУкПккя зСйлОкіяйж е ФлТОбиіккя 
ОзмжбОйж еОХСгіб гия лПТПбіТзж лТОбжиькСУмі бжекОпПккя лігебімкСУмі ТОХФкзіб Ф 
біглСбігкжХ лСбігСйиПккяХ біг гПлСежмОТкжХ ФУмОкСб. 

393.6. ЗОлСаівОккя гіяккяй мО лТОзмжоі, УлТяйСбОкжй кО ФХжиПккя біг бжзСкОккя 
еСаСб’яеОкь еО ЗОвОиькжй УмОкгОТмСй ебімкСУмі CRS мО біг бжябиПккя лігебімкжХ ТОХФкзіб 
гия оіиПР БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS 

393.6.1. ЯзсС нікОкУСбжР ОвПкм, биОУкжз ТОХФкзФ ОаС ікрО СУСаО бпжкяюмь лТОбСпжк ОаС 
егіРУкююмь гіяккя пж СлПТОоію мО е ФйСб лТОбСпжкФ ОаС нОзмжпкСї лСбПгікзж УмСТік 
СлПТОоії ОаС гіяккя бжлижбОє, сС вСиСбкСю йПмСю ОаС Сгкією е СУкСбкжХ оіиПР мОзСвС 
лТОбСпжкФ, гіяккя пж СлПТОоії є ФкжзкПккя бУмОкСбиПккя лігебімкСУмі нікОкУСбСвС ТОХФкзФ 
ОаС ФкжзкПккя бжзСкОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй РСвС еСаСб’яеОкь сСгС бУмОкСбиПккя 
лігебімкжХ ТОХФкзіб, УзиОгОккя мО лСгОккя ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж біглСбігкС гС бжйСв 
оієї УмОммі, мС гия оіиПР лПТПбіТзж нікОкУСбжХ ТОХФкзіб мО ігПкмжнізОоії лігебімкжХ ТОХФкзіб 
ббОдОємьУя, сС біглСбігкжР лТОбСпжк, гіяккя ОаС СлПТОоія кП аФиж ФзиОгПкі (егіРУкПкі) ОаС 
кП йОиж йіУоя. 

393.6.2. КСкмТСиююпжР СТвОк лТСмявСй л’ямж ТСаСпжХ гкіб лСбігСйияє нікОкУСбСвС 
ОвПкмО лТС лТОбСпжк, гію ОаС СлПТОоію, сС йСвиж лТжебПУмж гС кПбУмОкСбиПккя 
лігебімкСвС ТОХФкзФ, язжР бПгП нікОкУСбжР ОвПкм. 

ЗО лігУмОбі лСбігСйиПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ нікОкУСбжР ОвПкм еСаСб’яеОкжР 
еОУмСУФбОмж еОХСгж кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж гС нікОкУСбСвС ТОХФкзФ гия 
бУмОкСбиПккя лігебімкСУмі мО кОгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ ікнСТйОоію лТС оПР 
нікОкУСбжР ТОХФкСз Ф лСбкСйФ СаУяеі лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя 
біглСбігкСвС лСбігСйиПккя. КСкмТСиююпжР СТвОк Ф лСбігСйиПккі йОє лТОбС бУмОкСбжмж 
гия нікОкУСбСвС ОвПкмО ікржР (лТСгСбдПкжР) УмТСз гия кОгОккя ікнСТйОоії лТС 
нікОкУСбжР ТОХФкСз. ДС нікОкУСбСвС ОвПкмО, язжР УбСєпОУкС кОгОб зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ 
лСбкФ ікнСТйОоію лТС лігебімкжР ТОХФкСз, кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії, 
лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, еО лСгОккя кПлСбкСї ОаС кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії Ф ТОкірП 
лСгОкСйФ ебімі лТС лігебімкі ТОХФкзж сСгС оьСвС нікОкУСбСвС ТОХФкзФ. 

393.6.3. ЛікОкУСбжР ОвПкм, язжР УОй є УмСТСкСю лТОбСпжкФ ОаС ФпОУкжзСй СлПТОоії, 
УлТяйСбОкСї кО ФкжзкПккя бжзСкОккя кжй еСаСб’яеОкь сСгС бУмОкСбиПккя лігебімкжХ 
ТОХФкзіб ОаС УзиОгОккя мО лСгОккя ебімкСУмі лТС лігебімкі ТОХФкзж, ббОдОємьУя мОзжй, сС 
кП бжзСкФє еСаСб’яеОкь, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 393.2-393.5 оієї УмОммі, мО кПУП 
біглСбігОиькіУмь, бжекОпПкФ ожй КСгПзУСй, еО бпжкПккя лТОбСлСТФрПккя сСгС зСдкСвС 
нікОкУСбСвС ТОХФкзФ, ікнСТйОоію лТС язжР кП аФиС кОгОкС Ф ебімі лТС лігебімкі ТОХФкзж. 

393.6.4. КСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб’яеОкжР кОгОмж ікнСТйОоію лТС лСТФрПккя 
нікОкУСбжй ОвПкмСй бжйСв оієї УмОммі, сС мОзСд йСдП Убігпжмж лТС іУкФбОккя ТжежзФ 
кПбжзСкОккя мОзжй нікОкУСбжй ОвПкмСй бжйСв еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі еОлСаівОккя мО 
лТСмжгії иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю 
мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя, гС ЗОоіСкОиькСвС 
аОкзФ КзТОїкж мО ЗОоіСкОиькСї зСйіУії е оіккжХ лОлПТіб мО нСкгСбСвС ТжкзФ сСгС 
нікОкУСбжХ ОвПкміб, гПТдОбкП ТПвФиюбОккя мО кОвияг еО гіяиькіУмю язжХ бСкж егіРУкююмь. 

393.7. КСкмТСиь еО лСгОккяй ебіміб лТС лігебімкі ТОХФкзж 
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393.7.1. КОйПТОиькіР лПТПбіТоі лігиявОє УбСєпОУкіУмь лСгОккя нікОкУСбжйж ОвПкмОйж 
ебіміб лТС лігебімкі ТОХФкзж, бжлТОбиПкжХ ебіміб лТС лігебімкі ТОХФкзж мО кОгОккя 
нікОкУСбжйж ОвПкмОйж біглСбігі кО еОлжмж (лСбігСйиПккя) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, сС 
кОгУжиОюмьУя Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ оією УмОммПю. КОйПТОиькО лПТПбіТзО йСдП аФмж 
лТСбПгПкО лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС 
УмТСзФ лСгОккя ебімФ, бжлТОбиПкСвС ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж ОаС біглСбігі кО еОлжм 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, О язсС мОзі гСзФйПкмж аФиж кОгОкі ліекірП - еО гкПй їХ нОзмжпкСвС 
лСгОккя. 

393.7.2. ЯзсС зСкмТСиююпжР СТвОк СмТжйФє лСбігСйиПккя лТС лСйжизж Ф лСгОкСйФ ебімі 
лТС лігебімкі ТОХФкзж біг ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ ЛлСиФпПкжХ ОмОміб АйПТжзж біглСбігкС 
гС КвСгж FATCA ОаС біг зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікрСї юТжУгжзоії кО лігУмОбі 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS, зСкмТСиююпжР СТвОк лТСмявСй л’ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя 
СмТжйОккя мОзСвС лСбігСйиПккя лСбігСйияє нікОкУСбСвС ОвПкмО лТС кПСаХігкіУмь 
бжлТОбиПккя лСйжиСз ОаС ФмСпкПккя ікнСТйОоії Ф лСгОкСйФ ебімі. ЛікОкУСбжР ОвПкм 
еСаСб’яеОкжР лСгОмж бжлТОбиПкжР ебім лТС лігебімкі ТОХФкзж ОаС кОгОмж лСяУкПккя кП 
ліекірП 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя лСбігСйиПккя біг зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

393.7.3. ЛікОкУСбжР ОвПкм, язжР УОйСУміРкС бжябжб лСйжизж Ф ТОкірП лСгОкСйФ ебімі лТС 
лігебімкі ТОХФкзж ліУия 1 ижлкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ебімкжй, еСаСб’яеОкжР лСгОмж гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бжлТОбиПкжР ебім кП ліекірП 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя бжябиПккя 
лСйжизж. 

393.7.4. К ТОеі УбСєпОУкСвС бжлТОбиПккя нікОкУСбжй ОвПкмСй лСйжиСз Ф ебімі лТС 
лігебімкі ТОХФкзж Ф УмТСзж, бжекОпПкі ожй лФкзмСй, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй рмТОнж еО 
кПлСгОккя ОаС кПУбСєпОУкП лСгОккя ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж мО еО лСгОккя ебімФ е 
лСйжизОйж кП еОУмСУСбФюмьУя (зТій рмТОніб еО лТОбСлСТФрПккя, бпжкПкі ФйжУкС ОаС 
бкОУиігСз кПбжзСкОккя пж лСТФрПккя нікОкУСбжй ОвПкмСй лТОбжи кОиПдкСї зСйлиПзУкСї 
лПТПбіТзж). 

393.7.5. ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж зОйПТОиькСї лПТПбіТзж зСкмТСиююпжР СТвОк бжябияє 
кПлСгОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз ОаС 
кПУбСєпОУкП лСгОккя ебімФ, ОаС кПлСгОккя пж кПУбСєпОУкП лСгОккя бжлТОбиПкСвС ебімФ ОаС 
біглСбігі кО еОлжм (лСбігСйиПккя), кОгіУиОкжР зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО лТОбжиОйж оієї 
УмОммі, зСкмТСиююпжР СТвОк УзиОгОє Озм, Ф язСйФ бжзиОгОємьУя СлжУ СаУмОбжк бпжкПкСвС 
лТОбСлСТФрПккя, бУмОкСбиПкСвС ліг пОУ зОйПТОиькСї лПТПбіТзж. КПеФиьмОмж зОйПТОиькСї 
лПТПбіТзж СнСТйиююмьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 86 оьСвС КСгПзУФ, е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ оією УмОммПю. 

393.7.6. ЯзсС ліг пОУ еОУмСУФбОккя еОХСгіб кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж Ф 
нікОкУСбСвС ОвПкмО кОябкі нікОкУСбі ТОХФкзж, язі біглСбігОюмь ФйСбОй, бжекОпПкжй 
лФкзмОйж B(5), C(5)(c) мО C(7) ТСегіиФ III ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, біглСбігкі 
ТОХФкзж ббОдОюмьУя кПеОгСзФйПкмСбОкжйж ТОХФкзОйж. 

ЯзсС Ф лСгОкСйФ нікОкУСбжй ОвПкмСй ебімі лТС лігебімкі ТОХФкзж кОябкО ікнСТйОоія лТС 
кПеОгСзФйПкмСбОкі ТОХФкзж, зСкмТСиююпжР СТвОк кОгУжиОє нікОкУСбСйФ ОвПкмФ еОлжм гия 
бУмОкСбиПккя лТжпжкж кОябкСУмі кПеОгСзФйПкмСбОкжХ ТОХФкзіб. ЛікОкУСбжР ОвПкм 
еСаСб’яеОкжР кОгОмж біглСбігь кО еОлжм сСгС кПеОгСзФйПкмСбОкжХ ТОХФкзіб кП ліекірП 30 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя еОлжмФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

К ТОеі кПСмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй біглСбігі кО еОлжм біг нікОкУСбСвС ОвПкмО 
ОаС еО ТПеФиьмОмОйж ОкОиіеФ СмТжйОкСї біглСбігі зСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС 
лТжекОпжмж лСеОлиОкСбФ гСзФйПкмОиькФ лПТПбіТзФ нікОкУСбСвС ОвПкмО е лжмОкь 
гСмТжйОккя кжй бжйСв сСгС лТСбПгПккя кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж нікОкУСбжХ 
ТОХФкзіб біглСбігкС гС ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS. 

393.7.7. ЙПТПбіТзО е лжмОкь гСмТжйОккя нікОкУСбжйж ОвПкмОйж бжйСв оієї УмОммі 
лТСбСгжмьУя біглСбігкС гС лСиСдПкь виОбж 8 ТСегіиФ II оьСвС КСгПзУФ е ФТОХФбОккяй 
СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ оією УмОммПю. 
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393.7.8. КСкмТСиююпжР СТвОк кОгУжиОє нікОкУСбжй ОвПкмОй лСбігСйиПккя мО еОлжмж, 
лПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй, О нікОкУСбі ОвПкмж кОгОюмь кО кжХ біглСбігі б ПиПзмТСккіР нСТйі 
еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб’яезФ е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 

393.8. ИУСаижбСУмі егіРУкПккя зСкмТСию еО бжзСкОккяй нікОкУСбжйж ОвПкмОйж бжйСв 
ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS 

393.8.1. КСкмТСиь еО бжзСкОккяй нікОкУСбжйж ОвПкмОйж мО биОУкжзОйж ТОХФкзіб бжйСв 
оієї УмОммі сСгС ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS егіРУкюємьУя рияХСй йСкімСТжквФ 
гіяиькСУмі нікОкУСбжХ ОвПкміб мО лТСбПгПккя лПТПбіТСз. 

393.8.2. ЖСкімСТжкв гіяиькСУмі нікОкУСбжХ ОвПкміб егіРУкюємьУя рияХСй ОкОиіеФ ебіміб 
лТС лігебімкі ТОХФкзж, лСгОмзСбСї ебімкСУмі нікОкУСбжХ ОвПкміб, ікнСТйОоії, СмТжйОкСї біг 
зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб, ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, ЗОоіСкОиькСї 
зСйіУії е оіккжХ лОлПТіб мО нСкгСбСвС ТжкзФ, аФгь-язжХ ікржХ ікнСТйОоіРкжХ гдПТПи, 
рияХСй СмТжйОккя лСгОмзСбСї ікнСТйОоії біглСбігкС гС УмОммі 73 оьСвС КСгПзУФ. К йПдОХ 
йСкімСТжквФ мО еО ТПеФиьмОмОйж ОкОиіеФ ікнСТйОоії зСкмТСиююпжР СТвОк йСдП лТСбСгжмж 
СлжмФбОккя нікОкУСбжХ ОвПкміб. 

393.8.2.1. ИлжмФбОккя лТСбСгжмьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй рияХСй кОгУжиОккя еОлжміб 
лТС СлжмФбОккя нікОкУСбСйФ ОвПкмФ ОаС вТФлі нікОкУСбжХ ОвПкміб, Ф гіяиькСУмі язжХ 
бжябиПкС Тжежз кПбжзСкОккя ОаС лСТФрПккя бжйСв оієї УмОммі, О мОзСд ікржХ Озміб 
еОзСкСгОбУмбО, ФХбОиПкжХ кО бжзСкОккя лСиСдПкь ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS. 
ЛікОкУСбжР ОвПкм еСаСб’яеОкжР кОгОмж ікнСТйОоію кО еОлжм лТС СлжмФбОккя лТСмявСй 30 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя еОлжмФ. КСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС бУмОкСбжмж 
ікржР (лТСгСбдПкжР) УмТСз гия кОгОккя біглСбігі, лТС сС еОекОпОємьУя Ф еОлжмі лТС 
СлжмФбОккя. 

ИлжмФбОккя СгкСвС нікОкУСбСвС ОвПкмО кП йСдП лТСбСгжмжУя пОУмірП кід Сгжк ТОе 
лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ. 

393.8.2.2. ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж СлжмФбОккя нікОкУСбСвС ОвПкмО зСкмТСиююпжР СТвОк 
бжябияє йСдижбі лСТФрПккя нікОкУСбжй ОвПкмСй бжйСв оієї УмОммі мО ікржХ Озміб 
еОзСкСгОбУмбО, ФХбОиПкжХ кО бжзСкОккя лСиСдПкь ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, 
зСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС лТжекОпжмж лСеОлиОкСбФ гСзФйПкмОиькФ лПТПбіТзФ 
нікОкУСбСвС ОвПкмО е лжмОкь гСмТжйОккя кжй бжйСв ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS. 

393.8.2.3. ЙСТягСз егіРУкПккя йСкімСТжквФ гіяиькСУмі нікОкУСбжХ ОвПкміб (бзиюпОюпж 
СлжмФбОккя) бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

393.8.3. ЙСиСдПккя ліглФкзміб 393.8.2.1-393.8.2.3 ліглФкзмФ 393.8.2 лФкзмФ 393.8 оієї УмОммі 
кП еОУмСУСбФюмьУя ліг пОУ егіРУкПккя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж зСкмТСию еО 
гСмТжйОккяй нікОкУСбжйж ОвПкмОйж бжйСв КвСгж FATCA. 

393.9. ИУСаижбСУмі егіРУкПккя зСкмТСию еО кПТПежгПкмОйж - биОУкжзОйж ТОХФкзіб мО їХ 
зСкмТСиююпжйж СУСаОйж 

393.9.1. ЯзсС ліг пОУ лПТПбіТзж нікОкУСбСвС ОвПкмО ОаС кО лігУмОбі лСбігСйиПккя біг 
зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікрСї юТжУгжзоії, СмТжйОкСвС біглСбігкС гС БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж 
CRS, зСкмТСиююпжР СТвОк бжябияє нОзмж, сС УбігпОмь лТС лСТФрПккя ОаС лТС йСдижбП 
лСТФрПккя бжйСв оієї УмОммі биОУкжзСй ТОХФкзФ ОаС РСвС зСкмТСиююпСю СУСаСю, 
зСкмТСиююпжР СТвОк кО лігУмОбі ОзмО (гСбігзж) лПТПбіТзж нікОкУСбСвС ОвПкмО ОаС 
лСбігСйиПккя біг зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ: 

 язсС биОУкжз ТОХФкзФ лПТПаФбОє кО СаиізФ б зСкмТСиююпСйФ СТвОкі - лТжекОпОє 
УмСУСбкС кьСвС лСеОлиОкСбФ гСзФйПкмОиькФ лПТПбіТзФ б еОвОиькСйФ лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй; 

 язсС биОУкжз ТОХФкзФ є кПТПежгПкмСй, язжР кП лПТПаФбОє кО СаиізФ б 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкі, - бджбОє еОХСгіб, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 393.9.2 лФкзмФ 
393.9 оієї УмОммі. 
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393.9.2. ЯзсС биОУкжз ТОХФкзФ є кПТПежгПкмСй, язжР кП лПТПаФбОє кО СаиізФ б 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкі, зСкмТСиююпжР СТвОк кОгУжиОє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-
кПТПежгПкмФ еО лСТФрПккя бжйСв ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. ЙТж оьСйФ зСлія кОзОеФ лТС лТСбПгПккя 
гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж биОУкжзФ ТОХФкзФ кП кОгУжиОємьУя мО Озм 
лПТПбіТзж кП УзиОгОємьУя. 

393.9.3. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ, лПТПгаОпПкП оією УмОммПю, йОє 
йіУмжмж: 

 бйСмжбСбОкФ лігУмОбФ гия РСвС УзиОгОккя мО/ОаС кОТОХФбОккя вТСрСбСвС 
еСаСб’яеОккя; 

 УФйФ вТСрСбСвС еСаСб’яеОккя, язФ йОє УлиОмжмж СУСаО-кПТПежгПкм (Ф ТОеі її 
бжекОпПккя); 

 вТОкжпкжР УмТСз мО лСТягСз УлиОмж мОзСвС вТСрСбСвС еСаСб’яеОккя; 

 ТПзбіежмж лСмСпкСвС ТОХФкзФ б ікСеПйкіР бОиюмі, бігзТжмСвС оПкмТОиькСйФ СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС 
СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, б ФлСбкСбОдПкСйФ аОкзФ, кО язжР УлиОпФємьУя 
вТСрСбП еСаСб’яеОккя; 

 вТОкжпкжР УмТСз мО лСТягСз СУзОТдПккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя. 
ЛСТйО лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ еО лСТФрПккя бжйСв ЗОвОиькСвС 

УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS бУмОкСбиюємьУя гПТдОбкСю мО ОквиіРУьзСю йСбОйж мО 
еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

393.9.4. ЛФйО вТСрСбСвС еСаСб’яеОккя, еОекОпПкО Ф лСгОмзСбСйФ лСбігСйиПккі СУСаі-
кПТПежгПкмФ еО лСТФрПккя бжйСв ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, лігиявОє УлиОмі 
лТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя мОзСвС лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя ОаС 
йСдП аФмж СУзОТдПкО Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 56.25 УмОммі 56 оьСвС КСгПзУФ. 

393.9.5. ЙТОбжиО лТСбПгПккя мО СнСТйиПккя ТПеФиьмОміб лПТПбіТСз, лПТПгаОпПкі 
ТСегіиСй II оьСвС КСгПзУФ, еОУмСУСбФюмьУя ліг пОУ егіРУкПккя лПТПбіТСз биОУкжзіб ТОХФкзіб 
Ф пОУмжкі, сС кП УФлПТПпжмь бжйСвОй оієї УмОммі. 

393.10. Збім лТС лігебімкі ТОХФкзж кП є лСгОмзСбСю гПзиОТОоією нікОкУСбСвС ОвПкмО ОаС її 
пОУмжкСю мО кП лТжТібкюємьУя гС лСгОмзСбСї ебімкСУмі нікОкУСбСвС ОвПкмО пж биОУкжзО 
ТОХФкзФ мО/ОаС РСвС зСкмТСиююпСї СУСаж. ЗСТйж оієї УмОммі є УлПоіОиькжйж сСгС ікржХ 
кСТй оьСвС КСгПзУФ б пОУмжкі бжекОпПккя лТОбжи лігвСмСбзж, лСгОккя мО лПТПбіТзж ебіміб 
лТС лігебімкі ТОХФкзж. ОмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй еО 
лСТФрПккя бжйСв еаПТівОккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб, бПгПккя мО лСгОккя лСгОмзСбСї 
ебімкСУмі, кП еОУмСУСбФюмьУя еО лСТФрПккя бжйСв оієї УмОммі. 

393.11. ВжзСкОккя бжйСв оієї УмОммі ікУмжмФмОйж УліиькСвС ікбПУмФбОккя мО ікржйж 
нікОкУСбжйж ОвПкмОйж, язі кП є юТжгжпкжйж СУСаОйж 

393.11.1. ЯзсС лОРСбжР ікбПУмжоіРкжР нСкг ОаС аФгь-язП ікрП лТОбСбП ФмбСТПккя аПе 
УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж є лігебімкСю нікОкУСбСю ФУмОкСбСю біглСбігкС гС ЗОвОиькСвС 
УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, СаСб’яезж, лПТПгаОпПкі оією УмОммПю, лСзиОгОюмьУя кО СУСаФ, язО 
біглСбігкС гС еОзСкФ пж гСвСбСТФ гіє біг ійПкі ОаС еО ТОХФкСз Озмжбіб мОзСвС лТОбСбСвС 
ФмбСТПккя мО/ОаС бПгП нікОкУСбжР ТОХФкСз. 

393.11.2. ВжзСкОккя бжйСв оієї УмОммі сСгС ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя, язі є 
лігебімкжйж нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж, лСзиОгОємьУя кО: 

1) гПлСежмОТкі ФУмОкСбж, язі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТС гПлСежмОТкФ гіяиькіУмь 
бПгФмь ТОХФкзж Ф оіккжХ лОлПТОХ гПлСкПкміб (гОиі - гПлСежмОТкО ФУмОкСбО), кО язі 
еОТОХСбФюмьУя/лПТПзОеФюмьУя оіккі лОлПТж ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя, Ф пОУмжкі 
еОУмСУФбОккя еОХСгіб кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж мО бУмОкСбиПккя лігебімкСУмі мОзжХ 
ТОХФкзіб; 
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2) зСйлОкію е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж сСгС зСдкСвС зСТлСТОмжбкСвС мО/ОаС лОРСбСвС 
ікбПУмжоіРкСвС нСкгФ, ОзмжбОйж язСвС бСкО ФлТОбияє, Ф пОУмжкі лПТПбіТзж лТОбжиькСУмі 
бУмОкСбиПккя лігебімкСУмі нікОкУСбжХ ТОХФкзіб мО лСгОккя ебіміб лТС лігебімкі ТОХФкзж. 

ЯзсС ікбПУмСТ ікУмжмФмФ УліиькСвС ікбПУмФбОккя є гПлСкПкмСй еО зіиьзСйО ТОХФкзОйж б 
оіккжХ лОлПТОХ, язі бігзТжбОє (бПгП) аіиьрП кід СгкО гПлСежмОТкО ФУмОкСбО мО кО язі 
еОТОХСбФюмьУя/лПТПзОеФюмьУя оіккі лОлПТж оьСвС ікУмжмФмФ УліиькСвС ікбПУмФбОккя, зСдкО 
гПлСежмОТкО ФУмОкСбО бжзСкФє СаСб’яезж, лПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй, мО еСаСб’яеОкО 
кОгОбОмж зСйлОкії е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж ікнСТйОоію сСгС ТОХФкзФ б оіккжХ лОлПТОХ Ф 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ліглФкзмСй 393.11.3 оьСвС лФкзмФ. 

393.11.3. КСдкО гПлСежмОТкО ФУмОкСбО, язО бігзТжбОє (бПгП) ТОХФкСз Ф оіккжХ лОлПТОХ 
гПлСкПкмО - ікбПУмСТО ікУмжмФмФ УліиькСвС ікбПУмФбОккя, бжзСкФє СаСб’яезж іе егіРУкПккя 
кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж оьСвС ТОХФкзФ мО бУмОкСбиює лігебімкіУмь ТОХФкзФ. 
ДПлСежмОТкО ФУмОкСбО еСаСб’яеОкО кП ліекірП 30 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия еОбПТрПккя 
зСдкСвС зОиПкгОТкСвС лібТіппя кОгОбОмж зСйлОкії е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж лСбігСйиПккя 
лТС гПлСкПкміб, язі лТжгаОиж оіккі лОлПТж ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя, ФлТОбиіккя 
ОзмжбОйж язжХ егіРУкює мОзО зСйлОкія е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж, мО лСбігСйиямж лТС ейікж 
СаУмОбжк, сС ближбОюмь кО бжекОпПккя лСгОмзСбСвС УмОмФУФ мОзжХ гПлСкПкміб ОаС їХ 
зСкмТСиююпжХ СУіа. ЛСТйОм мО нСТйО мОзСвС лСбігСйиПккя бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ, еО лСвСгдПккяй е ЗОоіСкОиькСю зСйіУією е оіккжХ лОлПТіб мО нСкгСбСвС ТжкзФ. 

ЗО лігУмОбі ікнСТйОоії, СмТжйОкСї біг гПлСежмОТкСї ФУмОкСбж, зСйлОкія е ФлТОбиіккя 
ОзмжбОйж лПТПбіТяє лТОбжиькіУмь бжекОпПккя лігебімкСУмі ТОХФкзіб мО бзиюпОє ікнСТйОоію 
лТС лігебімкі ТОХФкзж гС ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж. Дия лПТПбіТзж СмТжйОкжХ бігСйСУмПР, О 
мОзСд гия кОгОккя біглСбігі кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ сСгС лСгОкСвС ебімФ лТС 
лігебімкі ТОХФкзж зСйлОкія е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж йОє лТОбС еОлжмФбОмж, СмТжйФбОмж і 
бжзСТжУмСбФбОмж гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь бігСйСУмі, кОгОкі гПлСежмОТкжйж 
ФУмОкСбОйж, О гПлСежмОТкі ФУмОкСбж еСаСб’яеОкі кОгОбОмж зСлії лігмбПТгдФюпжХ гСзФйПкміб 
лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя еОлжмФ біг зСйлОкії е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж. 

ДПлСежмОТкО ФУмОкСбО кПУП біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя бжйСв оієї УмОммі Ф пОУмжкі 
егіРУкПккя кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж мО бжекОпПккя лігебімкСУмі ТОХФкзФ б оіккжХ 
лОлПТОХ, О мОзСд еО лСбкСмФ мО УбСєпОУкіУмь кОгОккя ікнСТйОоії зСйлОкії е ФлТОбиіккя 
ОзмжбОйж, ОиП кП кПУП біглСбігОиькіУмь еО бзиюпПккя ікнСТйОоії лТС оПР ТОХФкСз гС ебімФ 
лТС лігебімкі ТОХФкзж. 

393.11.4. К ТОеі кПкОгОккя гПлСежмОТкСю ФУмОкСбСю Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз лСбігСйиПккя 
лТС гПлСкПкміб зСйлОкії е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж ОаС кОгОккя Ф лСбігСйиПккі кПлСбкжХ 
бігСйСУмПР, ОаС кПкОгОккя зСйлОкії е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж біглСбігі кО її еОлжм, кОгіУиОкжР 
еО лТОбжиОйж оьСвС лФкзмФ, зСйлОкія е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж йОє лТОбС лСгОмж гС 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еОябФ іе 
УзОТвСю кО мОзФ гПлСежмОТкФ ФУмОкСбФ. ДС еОябж гСгОюмьУя гСзФйПкмж, сС еОУбігпФюмь 
нОзм кПкОгОккя гПлСежмОТкСю ФУмОкСбСю лСбігСйиПккя е ікнСТйОоією лТС гПлСкПкміб, 
кОгОккя кПлСбкСї ікнСТйОоії ОаС кПкОгОккя кПю біглСбігі кО еОлжм зСйлОкії е ФлТОбиіккя 
ОзмжбОйж. 

ЗО лігУмОбі СмТжйОкСї еОябж іе УзОТвСю зСкмТСиююпжР СТвОк кОгУжиОє гПлСежмОТкіР 
ФУмОкСбі еОлжм гия бУмОкСбиПккя лТжпжкж кПкОгОккя ікнСТйОоії зСйлОкії е ФлТОбиіккя 
ОзмжбОйж. ДПлСежмОТкО ФУмОкСбО еСаСб’яеОкО кОгОмж зСйлОкії е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж 
лСбкФ ікнСТйОоію, кОгОккя язСї лПТПгаОпПкП оією УмОммПю, мО лСбігСйжмж лТС оП 
зСкмТСиююпжР СТвОк ОаС кОгОмж біглСбігь кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ е 
СаґТФкмФбОккяй лТжпжкж кПйСдижбСУмі кОгОккя мОзСї ікнСТйОоії кП ліекірП л’ямж 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя еОлжмФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

К ТОеі кПСмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй біглСбігі кО еОлжм біг гПлСежмОТкСї 
ФУмОкСбж ОаС еО ТПеФиьмОмОйж ОкОиіеФ СмТжйОкСї біглСбігі гПлСежмОТкСї ФУмОкСбж 
зСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС лТжекОпжмж лСеОлиОкСбФ гСзФйПкмОиькФ лПТПбіТзФ 
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гПлСежмОТкСї ФУмОкСбж е лжмОкь гСмТжйОккя кПю бжйСв сСгС егіРУкПккя кОиПдкСї 
зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж нікОкУСбжХ ТОХФкзіб біглСбігкС гС ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі 
CRS. 

393.11.5. Збім лТС лігебімкі ТОХФкзж лСгОємьУя сСгС зСдкСвС ікУмжмФмФ УліиькСвС 
ікбПУмФбОккя СзТПйС. КСйлОкія е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж кПУП бУмОкСбиПкФ ожй КСгПзУСй 
біглСбігОиькіУмь еО лСгОккя ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж сСгС зСдкСвС зСТлСТОмжбкСвС 
мО/ОаС лОРСбСвС ікбПУмжоіРкСвС нСкгФ, ОзмжбОйж язСвС бСкО ФлТОбияє. 

393.11.6. ЙСТягСз беОєйСгії нікОкУСбжХ ОвПкміб гия бжзСкОккя бжйСв оієї УмОммі сСгС 
ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя, О мОзСд нСТйОм мО нСТйО еОябж зСйлОкії е ФлТОбиіккя 
ОзмжбОйж іе УзОТвСю лТС кПкОгОккя гПлСежмОТкСю ФУмОкСбСю ікнСТйОоії, лПТПгаОпПкСї 
ожй лФкзмСй, бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж, еО лСвСгдПккяй е ЗОоіСкОиькСю зСйіУією е 
оіккжХ лОлПТіб мО нСкгСбСвС ТжкзФ. 

Ікрі лСиСдПккя оієї УмОммі еОУмСУСбФюмьУя гС зСйлОкіР е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж мО гС 
гПлСежмОТкжХ ФУмОкСб е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй. 
ДПлСежмОТкО ФУмОкСбО бжзСкФє биОУкі еСаСб’яеОккя яз лігебімкСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж 
біглСбігкС гС ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, Ф мСйФ пжУиі лСгОє ебімж лТС лігебімкі 
ТОХФкзж Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ, бжекОпПкСйФ оією УмОммПю. 
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КИЗДІЙ II. АДЖІЗІЛМККВАЗЗЯ ЙИДАМКІВ, ЗБИКІВ, ЙЙАМДЖІВ 

ГЙАВА 1. ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

ЛмОммя 40. ЛнПТО еОУмСУФбОккя оьСвС ТСегіиФ 
40.1. МПР ТСегіи бжекОпОє лСТягСз ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб мО еаСТіб, бжекОпПкжХ Ф 

ТСегіиі I оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд лСТягСз зСкмТСию еО гСмТжйОккяй бжйСв лСгОмзСбСвС мО 
ікрСвС еОзСкСгОбУмбО Ф бжлОгзОХ, зСиж егіРУкПккя мОзСвС зСкмТСию лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж. 

К ТОеі язсС ікржйж ТСегіиОйж оьСвС КСгПзУФ ОаС еОзСкОйж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 
бжекОпОємьУя УлПоіОиькжР лСТягСз ОгйікіУмТФбОккя СзТПйжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, 
бжзСТжУмСбФюмьУя лТОбжиО, бжекОпПкі б ікрСйФ ТСегіиі ОаС еОзСкі е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

ЛмОммя 41. КСкмТСиююпі СТвОкж мО СТвОкж УмявкПккя 
41.1. КСкмТСиююпжйж СТвОкОйж є: 
41.1.1. лСгОмзСбі СТвОкж (оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 

лСгОмзСбФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькі СТвОкж) - сСгС гСмТжйОккя еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь 
СлСгОмзФбОккя (зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 41.1.2 оьСвС лФкзмФ), еОзСкСгОбУмбО 
е лжмОкь УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ, О мОзСд сСгС гСмТжйОккя ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, 
зСкмТСиь еО бжзСкОккяй язСвС лСзиОгПкС кО оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, пж РСвС мПТжмСТіОиькі СТвОкж; 

41.1.2. йжмкі СТвОкж (оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькі СТвОкж) - сСгС гСмТжйОккя еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь йжмкСї 
УлТОбж мО СлСгОмзФбОккя йжмСй, Озожекжй лСгОмзСй, лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, ікржйж 
лСгОмзОйж мО еаСТОйж, язі біглСбігкС гС лСгОмзСбСвС, йжмкСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО 
УлТОбияюмьУя Ф еб'яезФ іе ббПеПккяй (лПТПУжиОккяй) мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
ОаС мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж ОаС бжбПеПккяй (лПТПУжиОккяй) мСбОТіб е йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж ОаС мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж. 

41.2. ЙСТягСз СайікФ ікнСТйОоією йід оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжйж СТвОкОйж мО оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжйж 
СТвОкОйж гия оіиПР бжзСкОккя нФкзоіР зСкмТСиююпжХ СТвОкіб бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

41.3. ДПТдОбкі лСгОмзСбі ікУлПзоії є УмТФзмФТкжйж лігТСегіиОйж мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, мО гіюмь 
кО лігУмОбі лСиСдПкь лТС мОзі мПТжмСТіОиькі СТвОкж, еОмбПТгдПкжХ оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, б йПдОХ нФкзоіР, бжекОпПкжХ 
УмОммПю 193 оьСвС КСгПзУФ. 

41.4. ИТвОкОйж УмявкПккя є бжзиюпкС зСкмТСиююпі СТвОкж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 41.1.1 
оьСвС лФкзмФ, ФлСбкСбОдПкі егіРУкюбОмж еОХСгж сСгС еОаПелПпПккя лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ мО кПгСїйзж еі УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ Ф йПдОХ лСбкСбОдПкь, О мОзСд 
гПТдОбкі бжзСкОбоі б йПдОХ УбСїХ лСбкСбОдПкь. ЛмявкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мО кПгСїйзж 
еі УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ еО бжзСкОбпжйж кОлжУОйж кСмОТіФУіб кП гСебСияємьУя. 

41.5. ЙСбкСбОдПккя і нФкзоії зСкмТСиююпжХ СТвОкіб бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, 
Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж мО еОзСкОйж КзТОїкж. 

КСейПдФбОккя лСбкСбОдПкь і нФкзоіСкОиькжХ СаСб'яезіб зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
бжекОпОємьУя еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

http://document.vobu.ua/doc/3180
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41.6. Ікрі гПТдОбкі СТвОкж кП йОюмь лТОбО лТСбСгжмж лПТПбіТзж УбСєпОУкСУмі, 
гСУмСбіТкСУмі, лСбкСмж кОТОХФбОккя мО УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб, Ф мСйФ пжУиі кО еОлжм 
лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб. 

ЛмОммя 42. ЙжУмФбОккя лиОмкжзіб лСгОмзіб мО зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
42.1. ЙСгОмзСбі лСбігСйиПккя - ТірПккя, лСгОмзСбі бжйСвж ОаС ікрі гСзФйПкмж е лжмОкь 

ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, лСгОмзСбСвС зСкмТСию, Ф мСйФ пжУиі е лжмОкь 
лТСбПгПккя лПТПбіТСз, ебіТСз, ОгТПУСбОкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй лиОмкжзФ лСгОмзіб, 
лСбжккі аФмж УзиОгПкі Ф лжУьйСбіР нСТйі, біглСбігкжй пжкСй ліглжУОкі мО Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, еОбіТПкі лПпОмзСю мОзСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, і 
бігСаТОдОмжУя б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі. 

42.2. ДСзФйПкмж ббОдОюмьУя кОиПдкжй пжкСй бТФпПкжйж, язсС бСкж кОгіУиОкі Ф 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 42.4 оієї УмОммі, кОгіУиОкі еО ОгТПУСю (йіУоПекОХСгдПккяй, 
лСгОмзСбСю ОгТПУСю) лиОмкжзО лСгОмзіб ТПзСйПкгСбОкжй ижУмСй е лСбігСйиПккяй лТС 
бТФпПккя ОаС СУСажУмС бТФпПкі лиОмкжзФ лСгОмзіб (РСвС лТПгУмОбкжзФ). 

42.3. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзіб Ф лСТягзФ мО Ф УмТСзж, бжекОпПкі УмОммПю 66 оьСвС КСгПзУФ, 
лСбігСйжб зСкмТСиююпжР СТвОк лТС ейікФ лСгОмзСбСї ОгТПУж, бік кО лПТіСг е гкя 
гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ейікж лСгОмзСбСї ОгТПУж гС гкя бкПУПккя ейік гС СаиізСбжХ гОкжХ 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб ебіиькяємьУя біг бжзСкОккя бжйСв гСзФйПкміб, кОгіУиОкжХ РСйФ 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО лСлПТПгкьСю лСгОмзСбСю ОгТПУСю мО б лСгОиьрСйФ 
лСбПТкПкжХ яз мОзжХ, сС кП екОРриж ОгТПУОмО. 

42.4. ЙиОмкжзж лСгОмзіб, язі лСгОюмь ебімкіУмь б ПиПзмТСккіР нСТйі мО/ОаС лТСРриж 
ПиПзмТСккФ ігПкмжнізОоію СкиОРк б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі, йСдФмь егіРУкюбОмж 
ижУмФбОккя е зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб’яезФ б ПиПзмТСккіР 
нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР 
гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". Дия СУіа, язі є нікОкУСбжйж ОвПкмОйж, 
ижУмФбОккя е зСкмТСиююпжй СТвОкСй б ПиПзмТСккіР нСТйі є СаСб’яезСбжй Ф бжлОгзОХ, 
бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЙжУмФбОккя зСкмТСиююпжХ СТвОкіб е лиОмкжзОйж лСгОмзіб, еОекОпПкжйж б ОаеОоі 
лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, язі лСгОиж еОябФ лТС аОдОккя СмТжйФбОмж гСзФйПкмж пПТПе 
ПиПзмТСккжР зОаікПм, О мОзСд е нікОкУСбжйж ОвПкмОйж Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, егіРУкюємьУя еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб’яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е 
гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР 
гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж" рияХСй кОгіУиОккя гСзФйПкмО б 
ПиПзмТСккжР зОаікПм е СгкСпОУкжй кОгіУиОккяй лиОмкжзФ лСгОмзіб кО РСвС ПиПзмТСккФ 
ОгТПУФ (ОгТПУж) ікнСТйОоії лТС бжг гСзФйПкмО, гОмФ мО пОУ РСвС кОгіУиОккя б ПиПзмТСккжР 
зОаікПм. 

ДСзФйПкм, кОгіУиОкжР зСкмТСиююпжй СТвОкСй б ПиПзмТСккжР зОаікПм, ббОдОємьУя 
бТФпПкжй лиОмкжзФ лСгОмзіб ОаС нікОкУСбСйФ ОвПкмФ, язсС бік УнСТйСбОкжР е 
гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР 
гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж" мО є гСУмФлкжй б ПиПзмТСккСйФ 
зОаікПмі. 

ДОмСю бТФпПккя лиОмкжзФ лСгОмзіб ОаС нікОкУСбСйФ ОвПкмФ гСзФйПкмО є гОмО, еОекОпПкО 
Ф збжмОкоії лТС гСУмОбзФ Ф мПзУмСбСйФ нСТйОмі, сС біглТОбияємьУя е ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ 
ОбмСйОмжпкС мО Убігпжмь лТС гОмФ мО пОУ гСУмОбзж гСзФйПкмО лиОмкжзФ 
лСгОмзіб/нікОкУСбСйФ ОвПкмФ. К ТОеі язсС гСУмОбзО гСзФйПкмО бігаФиОУя ліУия 18 вСгжкж, 
гОмСю бТФпПккя гСзФйПкмО лиОмкжзФ лСгОмзіб/нікОкУСбСйФ ОвПкмФ ббОдОємьУя кОУмФлкжР 
ТСаСпжР гПкь. ЯзсС гСУмОбзО бігаФиОУя Ф бжХігкжР пж УбямзСбжР гПкь, гОмСю бТФпПккя 
гСзФйПкмО лиОмкжзФ лСгОмзіб/нікОкУСбСйФ ОвПкмФ ббОдОємьУя лПТржР ТСаСпжР гПкь, сС 
кОУмОє еО бжХігкжй ОаС УбямзСбжй гкПй. 

К ТОеі кПСмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй збжмОкоії лТС гСУмОбзФ гСзФйПкмО б 
ПиПзмТСккжР зОаікПм лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ гкіб е гкя РСвС кОгіУиОккя мОзжР гСзФйПкм Ф 
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лОлПТСбіР нСТйі кО мТПміР ТСаСпжР гПкь е гкя біглТОбиПккя е ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ 
кОгУжиОємьУя еО ОгТПУСю (йіУоПекОХСгдПккяй, лСгОмзСбСю ОгТПУСю) лиОмкжзО 
лСгОмзіб/нікОкУСбСвС ОвПкмО ТПзСйПкгСбОкжй ижУмСй е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя ОаС 
СУСажУмС бТФпОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб/нікОкУСбСйФ ОвПкмФ (РСвС лТПгУмОбкжзФ). 

ЙТж оьСйФ УмТСз гСУмОбзж гСзФйПкмО б ПиПзмТСккжР зОаікПм, бжекОпПкжР ОаеОоСй 
л’ямжй оьСвС лФкзмФ, кП еОТОХСбФємьУя гС УмТСзФ кОгіУиОккя гСзФйПкміб, бжекОпПкСвС ожй 
КСгПзУСй. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб (зТій нікОкУСбСвС ОвПкмО Ф пОУмжкі ижУмФбОккя е зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй е лжмОкь, бжекОпПкжХ УмОммПю 39-3 оьСвС КСгПзУФ) Сгжк ТОе лТСмявСй ТСзФ йСдП 
кОгіУиОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм еОябФ лТС бігйСбФ 
СмТжйФбОмж гСзФйПкмж пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм. ДОмСю еОбПТрПккя ижУмФбОккя 
лиОмкжзО лСгОмзіб пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм є гОмО, еОекОпПкО Ф збжмОкоії лТС гСУмОбзФ 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еОябж лТС бігйСбФ СмТжйФбОмж гСзФйПкмж пПТПе ПиПзмТСккжР 
зОаікПм. 

42.5. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб кП лСгОб еОябФ лТС аОдОккя СмТжйФбОмж гСзФйПкмж 
пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм, ижУмФбОккя е лиОмкжзСй лСгОмзіб егіРУкюємьУя рияХСй 
кОгіУиОккя еО ОгТПУСю (йіУоПекОХСгдПккяй, лСгОмзСбСю ОгТПУСю) лиОмкжзО лСгОмзіб 
ТПзСйПкгСбОкжй ижУмСй е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя ОаС СУСажУмС бТФпОюмьУя 
лиОмкжзФ лСгОмзіб (РСвС лТПгУмОбкжзФ). 

К ТОеі язсС лСрмО кП йСдП бТФпжмж лиОмкжзФ лСгОмзіб гСзФйПкм Ф еб'яезФ е бігУФмкіУмю 
еО йіУоПекОХСгдПккяй лСУОгСбжХ СУіа лиОмкжзО лСгОмзіб, їХкьСю бігйСбСю лТжРкямж 
гСзФйПкм, кПекОХСгдПккя нОзмжпкСвС йіУоя ТСемОрФбОккя (йіУоПекОХСгдПккя) лиОмкжзО 
лСгОмзіб ОаС е ікржХ лТжпжк, гСзФйПкм ббОдОємьУя бТФпПкжй лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф гПкь, 
еОекОпПкжР лСрмСбСю УиФдаСю б лСбігСйиПккі лТС бТФпПккя іе еОекОпПккяй лТжпжкж 
кПбТФпПккя. 

ЗО бжйСвФ лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР СмТжйОб гСзФйПкм б ПиПзмТСккіР нСТйі, 
зСкмТСиююпжР СТвОк кОгОє мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб біглСбігкжР гСзФйПкм Ф лОлПТСбіР 
нСТйі лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е гкя кОгХСгдПккя біглСбігкСї бжйСвж (Ф лОлПТСбіР ОаС 
ПиПзмТСккіР нСТйі) лиОмкжзО лСгОмзіб. 

42.6. ДиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів йід лиОмкжзСй лСгОмзіб мО зСкмТСиююпжй СТвОкСй 
егіРУкюємьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО 
ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж" аПе ФзиОгПккя 
біглСбігкСвС гСвСбСТФ. 

КПТібкжз лиОмкжзО лСгОмзіб бжекОпОє, ейікює лПТПиіз ФлСбкСбОдПкжХ СУіа лиОмкжзО 
лСгОмзіб, язі кОгіияюмьУя лТОбСй ліглжУОккя, лСгОккя, СмТжйОккя кжйж гСзФйПкміб мО 
ікнСТйОоії пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм біг ійПкі лиОмкжзО лСгОмзіб, мО бжекОпОє їХкі 
лСбкСбОдПккя. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб УмОє УФа'єзмСй ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмССаівФ ліУия кОгУжиОккя гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лПТрСвС аФгь-язСвС ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО Ф бУмОкСбиПкСйФ 
нСТйОмі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР 
гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 

ДиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів йід лиОмкжзСй лСгОмзіб мО зСкмТСиююпжй СТвОкСй 
лТжлжкяємьУя бжзиюпкС Ф бжлОгзОХ: 

 СмТжйОккя ікнСТйОоії біг збОиінізСбОкСвС кОгОбОпО ПиПзмТСккжХ гСбіТпжХ лСУиФв 
лТС еОбПТрПккя УмТСзФ пжккСУмі (ОаС УзОУФбОккя) збОиінізСбОкСвС УПТмжнізОмО 
бігзТжмСвС зиюпО зПТібкжзО лиОмкжзО лСгОмзіб; 

 СмТжйОккя ікнСТйОоії е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - 
ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь лТС ейікФ зПТібкжзО лиОмкжзО лСгОмзіб; 

 СмТжйОккя ікнСТйОоії е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - 
ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь лТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію лТжлжкПккя 
юТжгжпкСї СУСаж; 
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 кОябкСУмі б ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб ікнСТйОоії лТС 
лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя пж кПеОиПдкСї 
лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж; 

 кОябкСУмі б ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб ікнСТйОоії лТС 
еОзТжммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб Ф еб'яезФ еі 
УйПТмю. 

ЙСТягСз СайікФ ПиПзмТСккжйж гСзФйПкмОйж лиОмкжзО лСгОмзіб мО зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 421. ДиПзмТСккжР зОаікПм 
421.1. ДиПзмТСккжР зОаікПм УмбСТюємьУя мО нФкзоіСкФє еО мОзжйж лТжкожлОйж: 
 лТСеСТСУмі - СаСб'яезСбСвС СлТжиюгкПккя йПмСгСиСвії ТПОиіеОоії лСиСдПкь оьСвС 

КСгПзУФ б ТСаСмі ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ; 
 зСкмТСиьСбОкСУмі - еОаПелПпПккя йСдижбСУмі кПеОиПдкСї лПТПбіТзж зСТПзмкСУмі 

ТСаСмж ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ пПТПе мПУмСбСвС лиОмкжзО (лиОмкжзіб) кО ПйФиямСТі, 
УмбСТПкСйФ кО бПа-УОРмі йПмСгСиСвО ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ кО лТПгйПм бігУФмкСУмі 
лСйжиСз Ф лТСвТОйкСйФ еОаПелПпПккі, ФкПйСдижбиПккя кПУОкзоіСкСбОкСвС 
бмТФпОккя Ф ТСаСмФ лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ, сС СекОпОє 
лСТФрПккя оіиіУкСУмі мО ОбмПкмжпкСУмі бжХігкСвС лТСвТОйкСвС зСгФ; 

 ікмПвТОоії іе УжУмПйОйж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя лиОмкжзОйж лСгОмзіб, - Ф бігзТжмСйФ, 
біиькСйФ гСУмФлі ТСейісФюмьУя API лТСвТОйкСвС ікмПТнПРУФ гия ПиПзмТСккСвС 
СайікФ гОкжйж (EDI - Electronic data interchange); 

 УбСєпОУкСУмі ФУФкПккя мПХкіпкжХ мО/ОаС йПмСгСиСвіпкжХ лСйжиСз - еОаПелПпПккя 
СлТжиюгкПккя кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі йПмСгСиСвО ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ ТПєУмТФ 
мПХкіпкжХ мО/ОаС йПмСгСиСвіпкжХ лСйжиСз, бжябиПкжХ лиОмкжзОйж лСгОмзіб, 
мПХкіпкжй ОгйікіУмТОмСТСй мО/ОаС йПмСгСиСвСй ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ, іе 
бжекОпПккяй Тібкя зТжмжпкСУмі мОзжХ лСйжиСз мО бУмОкСбиПккяй УмТСзіб гия їХ 
ФУФкПккя, ікнСТйФбОккя бУіХ зСТжУмФбОпіб ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ лТС нОзм 
бжябиПккя мПХкіпкСї мО/ОаС йПмСгСиСвіпкСї лСйжизж, О мОзСд лТС нОзм її ФУФкПккя мО 
бігкСбиПккя ТСаСмж ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ б лСбкСйФ СаУяеі; 

 ОбмСйОмжеСбОкСУмі - йОзУжйОиькСї ОбмСйОмжеОоії лТСоПУіб УмбСТПккя, лТжРкяммя, 
ТПєУмТОоії, СаТСаиПккя, еаПТівОккя гСзФйПкміб, СаТСаиПккя мО бігСаТОдПккя гОкжХ 
(лСзОекжзіб) гСзФйПкміб мО ікржХ СаиізСбжХ гОкжХ лиОмкжзО лСгОмзіб; 

 лСбкСмж нФкзоіСкОиФ - кОябкСУмі мОзСвС ікмПТнПРУФ ПиПзмТСккСвС УПТбіУФ, язжР 
еОаПелПпФє йСдижбіУмь ТПОиіеОоії лТОб мО СаСб'яезіб лиОмкжзО лСгОмзіб, СмТжйОккя 
гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, мО ікнСТйОоії, сС УмСУФємьУя мОзСвС 
лиОмкжзО лСгОмзіб, СкиОРк (пПТПе ІкмПТкПм Ф ТПджйі ТПОиькСвС пОУФ) ОаС пПТПе 
лТСвТОйкжР ікмПТнПРУ (АКІ), ікржйж еОУСаОйж ікнСТйОоіРкжХ, мПиПзСйФкізОоіРкжХ, 
ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ УжУмПй; 

 УлТСсПккя лТСоПгФТж беОєйСгії лиОмкжзіб лСгОмзіб мО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО 
лТжУзСТПккя ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмССаівФ йід кжйж; 

 егіРУкПккя ОбмСйОмжеСбОкСвС бкПУПккя гС дФТкОиФ бУіХ гіР (лСгіР), сС бігаФбОюмьУя 
б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі, бзиюпОюпж, еСзТПйО, нізУОоію гОмж і пОУФ біглТОбиПккя, 
СмТжйОккя гСзФйПкміб пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм мО аФгь-язСї ейікж гОкжХ, 
гСУмФлкжХ б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі, еО гСлСйСвСю збОиінізСбОкСї ПиПзмТСккСї 
лСекОпзж пОУФ. ІкнСТйОоія лТС гОмФ і пОУ кОгУжиОккя мО СмТжйОккя гСзФйПкміб, ікрСї 
зСТПУлСкгПкоії е ігПкмжнізОоією біглТОбкжзО мО СмТжйФбОпО еаПТівОємьУя 
аПеУмТСзСбС і йСдП аФмж СмТжйОкО пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм Ф бжвиягі 
ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО, б мСйФ пжУиі Ф бжвиягі збжмОкоії Ф мПзУмСбСйФ нСТйОмі; 
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 еОаСТСкж бмТФпОккя, УмбСТПккя СайПдПкь Ф нФкзоіСкФбОккі мО/ОаС йСдижбСУмПР Ф 
бжзСТжУмОккі лиОмкжзОйж лСгОмзіб ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ, сС лПТПгаОпПкі ожй 
КСгПзУСй; 

 лТіСТжмПмкСУмі гСзФйПкміб, сС кОгХСгямь біг гПТдОбкжХ, Ф мСйФ пжУиі зСкмТСиююпжХ, 
СТвОкіб, лСпОмСз ТСаСмж б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі е ОбмСйОмжпкСвС бігзТжммя 
лСбігСйиПкь, сС кОгХСгямь біг гПТдОбкжХ СТвОкіб, мО/ОаС аиСзФбОккя йСдижбСУмі 
кОгіУиОккя гСзФйПкміб лиОмкжзСй лСгОмзіб гС СмТжйОккя мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб 
гСзФйПкміб, сС кОгіРриж гС РСвС ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ біг гПТдОбкжХ СТвОкіб. 

421.2. ДиПзмТСккжР зОаікПм еОаПелПпФє йСдижбіУмь ТПОиіеОоії лиОмкжзОйж лСгОмзіб лТОб 
мО СаСб'яезіб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй 
язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, мО кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, лТжРкямжйж кО 
лігУмОбі мО кО бжзСкОккя оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язжХ 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, б мСйФ пжУиі, рияХСй: 

 лПТПвиягФ ікнСТйОоії лТС лиОмкжзО лСгОмзіб, сС еажТОємьУя, бжзСТжУмСбФємьУя мО 
нСТйФємьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж Ф еб'яезФ е СаиізСй лиОмкжзіб лСгОмзіб мО 
ОгйікіУмТФбОккяй лСгОмзіб, еаСТіб, йжмкжХ лиОмПдіб, єгжкСвС бкПУзФ, егіРУкПккяй 
лСгОмзСбСвС зСкмТСию, Ф мСйФ пжУиі гОкі СлПТОмжбкСвС СаиізФ лСгОмзіб, еаСТіб, 
єгжкСвС бкПУзФ (Ф мСйФ пжУиі гОкі ікмПвТСбОкжХ зОТмСз лиОмкжзіб лСгОмзіб), гОкі 
УжУмПйж ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, гОкі УжУмПйж 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС, О мОзСд 
СгПТдОккя мОзСї ікнСТйОоії Ф бжвиягі гСзФйПкмО, язжР нСТйФємьУя ОбмСйОмжеСбОкС 
рияХСй бжбОкмОдПккя біглСбігкСї ікнСТйОоії е ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ іе 
кОзиОгПккяй збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ лСУОгСбСї СУСаж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО збОиінізСбОкСї ПиПзмТСккСї лПпОмзж зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ іе еОУмСУФбОккяй еОУСаіб збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ пж лПпОмзж, 
язі йОюмь баФгСбОкі ОлОТОмкС-лТСвТОйкі еОУСаж, сС еОаПелПпФюмь еОХжУм еОлжУОкжХ 
кО кжХ гОкжХ біг кПУОкзоіСкСбОкСвС гСУмФлФ, біг аПелСУПТПгкьСвС СекОРСйиПккя іе 
екОпПккяй лОТОйПмТіб СУСажУмжХ зиюпіб мО їХ зСліюбОккя; 

 лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лСбігСйиПккя лТС бжзСТжУмОккя мО лТС бігйСбФ біг 
бжзСТжУмОккя єгжкСвС ТОХФкзФ; 

 бжекОпПккя кОлТяйФ бжзСТжУмОккя УФйж лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь і лПкі біглСбігкС гС УмОммі 351 оьСвС КСгПзУФ; 

 лПТПвиягФ ікнСТйОоії лС єгжкСйФ ТОХФкзФ, Ф мСйФ пжУиі е КПєУмТФ лиОмПдіб е єгжкСвС 
ТОХФкзФ б ТСеТіеі СзТПйСвС лиОмкжзО лСгОмзіб; 

 лТСбПгПккя ебіТзж ТСеТОХФкзіб лиОмкжзіб лСгОмзіб е гПТдОбкжй мО йіУоПбжйж 
аюгдПмОйж, О мОзСд СгПТдОккя гСзФйПкмО, сС лігмбПТгдФє УмОк ТСеТОХФкзіб, язжР 
нСТйФємьУя ОбмСйОмжеСбОкС рияХСй бжбОкмОдПккя біглСбігкСї ікнСТйОоії е 
ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ іе кОзиОгПккяй збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ 
лСУОгСбСї СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО збОиінізСбОкСї ПиПзмТСккСї лПпОмзж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ іе еОУмСУФбОккяй еОУСаіб збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС 
ліглжУФ пж лПпОмзж, язі йОюмь баФгСбОкі ОлОТОмкС-лТСвТОйкі еОУСаж, сС 
еОаПелПпФюмь еОХжУм еОлжУОкжХ кО кжХ гОкжХ біг кПУОкзоіСкСбОкСвС гСУмФлФ, біг 
аПелСУПТПгкьСвС СекОРСйиПккя іе екОпПккяй лОТОйПмТіб СУСажУмжХ зиюпіб мО їХ 
зСліюбОккя; 

 ФлТОбиіккя УФйОйж лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО 
лПкі біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ, б мСйФ пжУиі рияХСй лСгОпі еОябж лТС 
лСбПТкПккя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лПкі; 

 ОбмСйОмжеСбОкСвС бжекОпПккя СаСб'яезСбжХ гия еОлСбкПккя мО лСгОккя нСТй 
лСгОмзСбСї ебімкСУмі мО ТОХФкзіб гия УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб зСкзТПмкСвС лиОмкжзО 
лСгОмзіб; 

 еОлСбкПккя, лПТПбіТзж мО лСгОккя лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР, ебімкСУмі гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ; 
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 ТПєУмТОоії, зСТжвФбОккя лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО ОзожекжХ кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ; 

 лПТПвиягФ ікнСТйОоії лТС лСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя, ТПєУмТОоія 
язжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ еФлжкПкО; 

 гСУмФлФ лиОмкжзіб лСгОмзіб гС УжУмПйж ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь Ф ТСеТіеі лСмСпкжХ екОпПкь бУіХ гСгОкзіб мО біг'єйкжзіб, 
лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ, б ТПджйі лПТПвиягФ Ф 
ТПОиькСйФ пОУі мО гСУмФлФ гС гОкжХ ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
бзиюпОюпж йСдижбіУмь нСТйФбОккя, лПТПбіТзж мО лігмбПТгдПккя лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ пж РСвС зСкмТОвПкмОйж еО бпжкПкжйж йід 
кжйж лТОбСпжкОйж, гия оіиПР нСТйФбОккя лСгОмзСбСвС зТПгжмФ лиОмкжзСй лСгОмзіб, 
лПТПбіТзж мО бжекОпПккя гОмж і пОУФ ТПєУмТОоії мОзжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб 
зСТжвФбОккя, О мОзСд лПТПвияг ікнСТйОоії лТС кПеОТПєУмТСбОкі лСгОмзСбі кОзиОгкі 
мО/ОаС ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС кжХ, лСгОкі кО ТПєУмТОоію лиОмкжзСй лСгОмзіб, іе 
еОекОпПккяй лТжпжкж бігйСбж Ф їХ ТПєУмТОоії; 

 СмТжйОккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб зСліР кОзОеіб лТС лТСбПгПккя лПТПбіТСз, 
лСбігСйиПкь лТС лТСбПгПккя лПТПбіТСз, Озміб (гСбігСз) лПТПбіТСз, біглСбігкжХ 
еОлжміб мО ікржХ гСзФйПкміб, УзиОгПкжХ Ф еб'яезФ е лТСбПгПккяй мО еО ТПеФиьмОмОйж 
лПТПбіТСз і ебіТСз, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, О мОзСд Ф еб'яезФ е ТСевиягСй 
еОлПТПпПкь лиОмкжзіб лСгОмзіб гС ТПеФиьмОміб лПТПбіТСз мО/ОаС лСяУкПкь лиОмкжзО 
лСгОмзіб; 

 еОаПелПпПккя йСдижбСУмі ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя ТірПкь зСкмТСиююпжХ 
СТвОкіб, Ф мСйФ пжУиі лСгОккя еОлПТПпПкь кО Озм ОаС гСбігзФ, язжйж СнСТйиПкі 
ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж, лСгОккя УзОТвж кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС ікрП 
ТірПккя, гію ОаС аПегіяиькіУмь зСкмТСиююпСвС СТвОкФ пж лСУОгСбСї СУСаж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, Ф мСйФ пжУиі ТірПккя лТС зСТжвФбОккя йжмкСї бОТмСУмі, 
ТірПккя сСгС зиОУжнізОоії мСбОТіб гия йжмкжХ оіиПР, лТС бжекОпПккя зТОїкж 
лСХСгдПккя, ТірПккя сСгС лігУмОб гия кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв мСсС; 

 ікнСТйФбОккя лТС УмОмФУ зСкмТОвПкміб еО лФаиіпкС гСУмФлкжйж гОкжйж 
ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, ікржХ ТПєУмТіб мО аОе гОкжХ, 
язі бПгФмьУя евігкС е ожй КСгПзУСй, бзиюпОюпж кОгОккя ікнСТйОоії лТС 
зСкмТОвПкміб лиОмкжзО лСгОмзіб, сСгС язжХ лТжРкямС ТірПккя лТС иізбігОоію 
юТжгжпкСї СУСаж, лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь 
ОаС язжХ лТжмявкФмС гС біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя еОзСкіб е лжмОкь 
СлСгОмзФбОккя (бжзиюпкС ліУия СУмОмСпкСвС ФевСгдПккя УОкзоіР мО еСаСб'яеОкь); 

 беяммя кО Саиіз, бкПУПккя ейік гС СаиізСбжХ бігСйСУмПР (бзиюпОюпж, ОиП кП 
СайПдФюпжУь, бкПУПккя ОаС ейікФ ікнСТйОоії лТС СУіа, язі йОюмь лТОбС ліглжУФбОмж 
лСгОмзСбФ ебімкіУмь, мО збОиінізСбОкжХ УПТмжнізОміб бігзТжмжХ зиюпіб 
збОиінізСбОкжХ ПиПзмТСккжХ ліглжУіб мО/ОаС лПпОмСз (еО кОябкСУмі), екяммя е СаиізФ 
(Ф мСйФ пжУиі беяммя кО Саиіз, бкПУПккя ейік гС СаиізСбжХ бігСйСУмПР мО екяммя е 
СаиізФ СУіа, язі егіРУкююмь СлПТОоії е мСбОТОйж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ Жжмкжй 
зСгПзУСй КзТОїкж), лПТПХСгФ кО УлПоіОиькі ТПджйж СлСгОмзФбОккя мО ікржХ 
ТПєУмТОоіРкжХ гіР; 

 лСгОккя ебПТкПкь мО ікржХ гСзФйПкміб гия СмТжйОккя иіоПкеіР, гСебСиіб кО 
лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкі ТПджйж, гСебСиіб кО лТСбОгдПккя йжмкСї аТСзПТУьзСї 
гіяиькСУмі, бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію йОвОежкіб аПейжмкСї мСТвібиі, йжмкСвС УзиОгФ, 
біиькСї йжмкСї еСкж зСйПТоіРкСвС мО УПТбіУкСвС мжлФ, УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, 
бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ, О мОзСд ебПТкПкь мО ікржХ гСзФйПкміб е лТжбСгФ 
бжкПУПккя лСлПТПгкіХ ТірПкь Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ Жжмкжй 
зСгПзУСй КзТОїкж; 
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 лСгОккя ебПТкПкь мО ікржХ гСзФйПкміб е йПмСю ТПєУмТОоії Са'єзмО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі Ф йжмкСйФ ТПєУмТі Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, СмТжйОккя 
лСбігСйиПкь біг йжмкжоь лТС лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя кО лігУмОбі гОкжХ 
йжмкСвС ТПєУмТФ Са'єзміб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мО лСгОиьрСвС ижУмФбОккя е 
лТОбСбиОУкжзСй е лТжбСгФ лТжеФлжкПккя мОзСвС йжмкСвС СнСТйиПккя; 

 лСгОккя еОяб мО ікржХ гСзФйПкміб е йПмСю СмТжйОккя гСзФйПкміб, сС 
лігмбПТгдФюмь зТОїкФ лСХСгдПккя, язі бжгОюмьУя йжмкжояйж (еСзТПйО УПТмжнізОміб 
EUR.1); 

 ТПєУмТОоії зСкмТСиююпжй СТвОкСй ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС 
лТСвТОйкжХ ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР Ф ТОеі, язсС мОзО ТПєУмТОоія 
лПТПгаОпПкО еОзСкСгОбУмбСй, лСгОккя ебімкСУмі, лСб'яеОкСї іе еОУмСУФбОккяй 
ТПєУмТОмСТО ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, зкжв СаиізФ ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО 
ТСеТОХФкзСбжХ зкждСз, лСгОккя ПиПзмТСккжХ зСліР ТСеТОХФкзСбжХ гСзФйПкміб і 
ніУзОиькжХ ебімкжХ пПзіб, лСгОккя ікнСТйОоії лТС СаУяв ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, 
бжзСкОкжХ Ф вСмібзСбіР мО/ОаС Ф аПевСмібзСбіР нСТйі, ОаС лТС СаУяв СлПТОоіР е мСТвібиі 
бОиюмкжйж оіккСУмяйж б вСмібзСбіР нСТйі мСсС; 

 лСгОккя лСбігСйиПккя лТС мПХкіпкФ мО/ОаС йПмСгСиСвіпкФ лСйжизФ, сС бжябиПкО б 
ТСаСмі ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ; 

 СмТжйОккя аФгь-язСвС гСзФйПкмО, сС УмСУФємьУя мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб мО йОє 
аФмж бжгОкжР РСйФ зСкмТСиююпжй СТвОкСй евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, ОаС 
ікнСТйОоії е аОе гОкжХ лТС мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб рияХСй бжбОкмОдПккя 
біглСбігкСї ікнСТйОоії е ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ іе кОзиОгПккяй збОиінізСбОкСвС 
ПиПзмТСккСвС ліглжУФ лСУОгСбСї СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО збОиінізСбОкСї 
ПиПзмТСккСї лПпОмзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ іе еОУмСУФбОккяй еОУСаіб 
збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ пж лПпОмзж, язі йОюмь баФгСбОкі ОлОТОмкС-
лТСвТОйкі еОУСаж, сС еОаПелПпФюмь еОХжУм еОлжУОкжХ кО кжХ гОкжХ біг 
кПУОкзоіСкСбОкСвС гСУмФлФ, біг аПелСУПТПгкьСвС СекОРСйиПккя іе екОпПккяй 
лОТОйПмТіб СУСажУмжХ зиюпіб мО їХ зСліюбОккя, е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб 
КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС 
ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж"; 

 еОаПелПпПккя беОєйСгії лиОмкжзіб лСгОмзіб е зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж е ікржХ 
лжмОкь, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, язО йСдП аФмж ТПОиіеСбОкО б ПиПзмТСккіР 
нСТйі еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ; 

 лСгОккя ебПТкПккя кО СмТжйОккя ікгжбігФОиькСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії б 
ПиПзмТСккіР нСТйі. К ТОеі кПСаХігкСУмі лиОмкжзж лСгОмзіб йСдФмь лТжзТілжмж гС 
ебПТкПккя зСлії кПСаХігкжХ гСзФйПкміб; 

 бжекОпПккя, ейікж ФлСбкСбОдПкжХ СУіа лиОмкжзО лСгОмзіб, язі йОюмь лТОбС 
зСТжУмФбОмжУя ПиПзмТСккжй зОаікПмСй, еСзТПйО сСгС ліглжУОккя, лСгОккя, 
СмТжйОккя кжйж гСзФйПкміб мО ікнСТйОоії пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм мО бжекОпПккя 
їХкіХ лСбкСбОдПкь; 

 СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОмзСбСї ікнСТйОоії лТС ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзіб 
еО лСлПТПгкьС кОгОкСю евСгСю мОзжХ СУіа, О мОзСд СгПТдОккя мОзСї ікнСТйОоії Ф 
бжвиягі гСзФйПкмО еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє нікОкУСбФ лСиімжзФ, б ПиПзмТСккСйФ 
бжвиягі е кОзиОгПккяй лПпОмзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм йСдП кОгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ евСгФ 
кО ТСезТжммя ікрСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб лСгОмзСбСї ікнСТйОоії лТС кьСвС Ф УОйСУміРкС 
бжекОпПкСйФ СаУяеі. 

421.3. ЖОРкСбі лТОбО кО лТСвТОйкП еОаПелПпПккя ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ є гПТдОбкСю 
биОУкіУмю. 

421.4. ЖПмСгСиСв ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ еОаПелПпФє: 
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О) бжекОпПккя йПмСгСиСвіпкжХ мО йПмСгжпкжХ СУкСб УмбСТПккя мО нФкзоіСкФбОккя 
ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ; 

а) лігвСмСбзФ мО еОмбПТгдПккя мПХкіпкСвС еОбгОккя кО ТСеТСаиПккя, СкСбиПккя, 
йСгжнізОоію, ФУФкПккя лСйжиСз лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ; 

б) еОмбПТгдПккя мО лПТПбіТзФ ОивСТжмйіб ТСаСмж лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя кО 
біглСбігкіУмь бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО; 

в) оіиіУкіУмь мО ОбмПкмжпкіУмь бжХігкСвС лТСвТОйкСвС зСгФ ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ; 
ґ) еаПТПдПккя гОкжХ, сС йіУмямьУя б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі; 
г) егіРУкПккя зСкмТСию еО еаПТПдПккяй гОкжХ, сС йіУмямьУя б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі, 

еО бігУФмкіУмю мПХкіпкСвС бмТФпОккя б гОкі ОаС лігйікж гОкжХ б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі; 
П) бУмОкСбиПккя УмТСзФ ФУФкПккя мПХкіпкСї мО/ОаС йПмСгСиСвіпкСї лСйжизж б ТСаСмі 

ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ е ФТОХФбОккяй зТжмжпкСУмі бжябиПкСї лСйжизж мО мПХкіпкСї 
йСдижбСУмі її ФУФкПккя; 

є) егіРУкПккя ікржХ нФкзоіР, кПСаХігкжХ гия еОаПелПпПккя нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккСвС 
зОаікПмФ; 

д) бУмОкСбиПккя УмТСзіб ОзмФОиіеОоії ікнСТйОоії б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі, бжекОпПкСї 
ОаеОоОйж гТФвжй і бСУьйжй лФкзмФ 421.2 оієї УмОммі. 

421.5. ЙиОмкжз лСгОмзіб УмОє зСТжУмФбОпПй ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ мО кОаФбОє лТОбС 
лСгОбОмж ебімкіУмь б ПиПзмТСккіР нСТйі і бПУмж ижУмФбОккя еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ 
б ПиПзмТСккіР нСТйі ліУия лТСХСгдПккя б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії 
СкиОРк е бжзСТжУмОккяй збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ е гСмТжйОккяй бжйСв 
еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС 
ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж" ОаС мжХ УПТбіУіб ігПкмжнізОоії, бжзСТжУмОккя язжХ гСебСияємьУя 
йПмСгСиСвСй ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ. 

ЗОаСТСкяємьУя бжйОвОмж біг лиОмкжзО лСгОмзіб бпжкПккя гСгОмзСбжХ гіР, кП 
лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй, гия мСвС сСа СмТжйОмж лТОбС зСТжУмФбОккя ПиПзмТСккжй 
зОаікПмСй. 

ЄгжкСю лігУмОбСю гия бігйСбж Ф лТСХСгдПккі ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії лиОмкжзО 
лСгОмзіб б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі є кПгіРУкіУмь збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі Ф еб'яезФ іе еОзікпПккяй УмТСзФ гії біглСбігкСвС 
УПТмжнізОмО бігзТжмСвС зиюпО. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб, сС лТСРрСб ігПкмжнізОоію б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі, УОйСУміРкС 
бжекОпОє УлСУіа беОєйСгії е зСкмТСиююпжй СТвОкСй, О УОйП б еОвОиькСйФ лСТягзФ пж б 
ПиПзмТСккіР нСТйі, лТС сС ТСажмь біглСбігкФ лСекОпзФ б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі е 
СгкСпОУкжй СаСб'яезСбжй еОекОпПккяй УбСєї ПиПзмТСккСї ОгТПУж (ОгТПУ). К ТОеі ейікж 
ПиПзмТСккСї ОгТПУж лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя 
бкПУмж біглСбігкі ейікж гС УбСїХ СаиізСбжХ гОкжХ б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі. 

ЙСпжкОюпж е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй СаТОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ПиПзмТСккСї нСТйж 
беОєйСгії е зСкмТСиююпжй СТвОкСй пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм, зТій бжХігкжХ мО УбямзСбжХ 
гкіб, беОєйСгія йід кжйж, язО йСдП аФмж ТПОиіеСбОкО б ПиПзмТСккіР нСТйі еОУСаОйж 
ПиПзмТСккСвС еб'яезФ, егіРУкюємьУя пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб рияХСй кОгУжиОккя пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм біглСбігкСвС 
лСбігСйиПккя е гСзФйПкмОиькжй лігмбПТгдПккяй нОзміб, бжзиОгПкжХ Ф кьСйФ (Ф бжвиягі 
ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж 
мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж" ОаС УзОк-зСлії 
біглСбігкжХ гСзФйПкміб), йОє лТОбС бжлТОбжмж кПмСпкФ, кПлСбкФ пж еОУмОТіиФ ікнСТйОоію 
лТС УПаП, гСУмФл гС язСї кОгОємьУя РСйФ пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм (зТій бігСйСУмПР, язі 
зСкмТСиююпі СТвОкж СмТжйФюмь е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ 
СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ 
ТПєУмТОоію юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь"). 

КСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР бкПУмж біглСбігкі бжлТОбиПккя гС ікнСТйОоіРкжХ аОе 
гОкжХ оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
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ліУия бУмОкСбиПккя гСУмСбіТкСУмі мО/ОаС бПТжнізОоії гОкжХ, лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ гкіб е 
йСйПкмФ СмТжйОккя лСбігСйиПккя. КСкмТСиююпжР СТвОк ебіиькяємьУя біг мОзСвС СаСб'яезФ 
Ф бжлОгзОХ, язсС лиОмкжзСй лСгОмзіб кП аФиС кОгОкС лігмбПТгдПккя нОзміб, бжзиОгПкжХ Ф 
лСбігСйиПккі. 

421.6. ДиПзмТСккжР зОаікПм лТОоює лСУміРкС (24 вСгжкж кО гОмФ зСдкСвС зОиПкгОТкСвС 
гкя), зТій пОУФ, кПСаХігкСвС гия РСвС мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя. ЙТСбПгПккя мПХкіпкСвС 
СаУиФвСбФбОккя ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ Ф гПкь, кО язжР лТжлОгОє вТОкжпкжР УмТСз лСгОккя 
лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР, мО е 8 гС 20 вСгжкж аФгь-язСвС ікрСвС зОиПкгОТкСвС гкя 
еОаСТСкяємьУя. МПХкіпкП СаУиФвСбФбОккя ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ лТСбСгжмьУя Ф лСТягзФ, сС 
бжекОпОємьУя йПмСгСиСвСй ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ. 

421.7. К ТОеі бжябиПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб мПХкіпкСї мО/ОаС йПмСгСиСвіпкСї лСйжизж Ф 
ТСаСмі ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ бік йОє лТОбС кОгіУиОмж пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм ОаС б 
ікржР УлСУіа лСбігСйиПккя лТС бжябиПкФ мПХкіпкФ мО/ОаС йПмСгСиСвіпкФ лСйжизФ. 
ЙСбігСйиПккя лТС йПмСгСиСвіпкФ лСйжизФ кОгУжиОємьУя йПмСгСиСвФ ПиПзмТСккСвС 
зОаікПмФ. ЙСбігСйиПккя лТС мПХкіпкФ лСйжизФ кОгУжиОємьУя СгкСпОУкС йПмСгСиСвФ 
ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ мО мПХкіпкСйФ ОгйікіУмТОмСТФ. 

421.8. ЖПмСгСиСв ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ еСаСб'яеОкжР лТСбПУмж лПТПбіТзФ кОябкСУмі 
йПмСгСиСвіпкСї лСйжизж лТСмявСй 72 вСгжк ліУия кОгХСгдПккя лСбігСйиПккя біг лиОмкжзО 
лСгОмзіб, зТій бжХігкжХ мО УбямзСбжХ гкіб, лТС ТПеФиьмОмж язСї лСбігСйжмж лиОмкжзФ 
лСгОмзіб Ф оПР УОйжР УмТСз. ЯзсС йПмСгСиСв ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ бжекОє кОябкіУмь 
йПмСгСиСвіпкСї лСйжизж, бік еСаСб'яеОкжР ФУФкФмж її Ф УмТСз, сС бжекОпОємьУя кжй е 
ФТОХФбОккяй зТжмжпкСУмі бжябиПкСї лСйжизж мО мПХкіпкСї йСдижбСУмі її ФУФкПккя. ЯзсС 
йПмСгСиСвіпкО лСйжизО лТжебСгжмь гС лСТФрПккя лТОб лиОмкжзіб лСгОмзіб ОаС лПТПгаОпОє 
лТжмявкПккя лиОмкжзіб лСгОмзіб гС біглСбігОиькСУмі, йПмСгСиСв кОгУжиОє б ПиПзмТСккжР 
зОаікПм мО кО ПиПзмТСккФ ОгТПУФ (ОгТПУж) лиОмкжзО лСгОмзіб гСзФйПкм, язжй лСбігСйияє 
лТС іУкФбОккя йПмСгСиСвіпкСї лСйжизж мО лТС пОУ, кПСаХігкжР гия її ФУФкПккя мО 
бігкСбиПккя лСТФрПкжХ лТОб лиОмкжзіб лСгОмзіб. ЙТС ФУФкПккя йПмСгСиСвіпкСї лСйжизж 
йПмСгСиСв лСбігСйияє лиОмкжзОй лСгОмзіб рияХСй кОгіУиОккя біглСбігкСвС гСзФйПкмО іе 
лСбігСйиПккяй б ПиПзмТСккжР зОаікПм мО кО ПиПзмТСккФ ОгТПУФ (ОгТПУж) лиОмкжзіб 
лСгОмзіб. 

421.9. МПХкіпкжР ОгйікіУмТОмСТ еСаСб'яеОкжР лТСбПУмж лПТПбіТзФ кОябкСУмі мПХкіпкСї 
лСйжизж лТСмявСй 72 вСгжк ліУия кОгХСгдПккя лСбігСйиПккя біг лиОмкжзО лСгОмзіб, зТій 
бжХігкжХ мО УбямзСбжХ гкіб, лТС ТПеФиьмОмж язСї лСбігСйжмж йПмСгСиСвФ ПиПзмТСккСвС 
зОаікПмФ мО лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф оПР УОйжР УмТСз. ЯзсС мПХкіпкжР ОгйікіУмТОмСТ бжекОє 
кОябкіУмь мПХкіпкСї лСйжизж, бік еСаСб'яеОкжР ФУФкФмж мОзФ мПХкіпкФ лСйжизФ лТСмявСй 
УмТСзФ, бжекОпПкСвС йПмСгСиСвСй ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ, е ФТОХФбОккяй зТжмжпкСУмі 
бжябиПкСї лСйжизж мО мПХкіпкСї йСдижбСУмі її ФУФкПккя. ЯзсС мПХкіпкО лСйжизО 
лТжебСгжмь гС лСТФрПккя лТОб лиОмкжзіб лСгОмзіб ОаС лПТПгаОпОє лТжмявкПккя лиОмкжзіб 
лСгОмзіб гС біглСбігОиькСУмі, мПХкіпкжР ОгйікіУмТОмСТ кОгУжиОє б ПиПзмТСккжР зОаікПм мО 
кО ПиПзмТСккФ ОгТПУФ (ОгТПУж) лиОмкжзіб лСгОмзіб гСзФйПкм, язжй лСбігСйияє бУій 
лиОмкжзОй лСгОмзіб лТС іУкФбОккя мПХкіпкСї лСйжизж мО лТС пОУ, кПСаХігкжР гия її ФУФкПккя 
і бігкСбиПккя лСТФрПкжХ лТОб лиОмкжзіб лСгОмзіб. ЙТС ФУФкПккя мПХкіпкСї лСйжизж 
мПХкіпкжР ОгйікіУмТОмСТ лСбігСйияє лиОмкжзОй лСгОмзіб рияХСй кОгіУиОккя біглСбігкСвС 
гСзФйПкмО іе лСбігСйиПккяй б ПиПзмТСккжР зОаікПм мО кО ПиПзмТСккФ ОгТПУФ (ОгТПУж) 
лиОмкжзіб лСгОмзіб. 

421.10. К ТОеі язсС Ф ТСаСмі ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ бжябиПкО мПХкіпкО мО/ОаС 
йПмСгСиСвіпкО лСйжизО пж мПХкіпкі еаСї і мОзО лСйжизО/еаСї бжекОкі мПХкіпкжй 
ОгйікіУмТОмСТСй мО/ОаС йПмСгСиСвСй ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ ОаС евігкС е лСбігСйиПккяй 
кО СніоіРкСйФ бПа-лСТмОиі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, ОаС її іУкФбОккя лігмбПТгдПкС ТірПккяй УФгФ, лігУмОбж гия 
лТжмявкПккя лиОмкжзО лСгОмзіб мО/ОаС РСвС лСУОгСбжХ СУіа гС ОгйікіУмТОмжбкСї, 
зТжйікОиькСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО, сС аФиж 
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еФйСбиПкі бжзиюпкС мПХкіпкСю мО/ОаС йПмСгСиСвіпкСю лСйжизСю пж мПХкіпкжй еаСєй Ф 
ТСаСмі ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ, бігУФмкі. 

421.11. ЯзсС мПХкіпкжР ОгйікіУмТОмСТ ОаС йПмСгСиСв кП кОгУжиОє біглСбігі лТС 
ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж лСбігСйиПккя лТС мПХкіпкФ мО/ОаС йПмСгСиСвіпкФ лСйжизФ Ф 
бУмОкСбиПкжР ожй КСгПзУСй УмТСз ОаС еОлПТПпФє кОябкіУмь мПХкіпкСї мО/ОаС 
йПмСгСиСвіпкСї лСйжизж Ф ТСаСмі ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ, мС лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС 
ебПТкФмжУя гС УФгФ еО еОХжУмСй УбСїХ лТОб мО СХСТСкюбОкжХ ікмПТПУіб, лТС сС лСбігСйияє 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ, мПХкіпкСйФ ОгйікіУмТОмСТФ мО йПмСгСиСвФ ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ 
пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм. ЙТСмявСй бУьСвС пОУФ УФгСбСвС ТСевиягФ мОзСвС ебПТкПккя 
лиОмкжзО лСгОмзіб еОаСТСкяємьУя бжекОпОмж лиОмкжзФ лСгОмзіб вТСрСбП еСаСб'яеОккя, 
еОУмСУСбФбОмж рмТОнкі УОкзоії мО кОТОХСбФбОмж лПкю, ікіоіюбОмж лТжмявкПккя лиОмкжзО 
лСгОмзіб мО/ОаС РСвС лСУОгСбжХ СУіа гС ОгйікіУмТОмжбкСї, зТжйікОиькСї біглСбігОиькСУмі еО 
лСТФрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО, сС аФиж еФйСбиПкі мПХкіпкСю мО/ОаС 
йПмСгСиСвіпкСю лСйжизСю Ф ТСаСмі ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ. 

ЛмОммя 43. КйСбж лСбПТкПккя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь 
мО лПкі 

43.1. ЙСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкі УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя лігиявОюмь 
лСбПТкПккю лиОмкжзФ біглСбігкС гС оієї УмОммі мО УмОммі 301 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, зТій 
бжлОгзіб кОябкСУмі Ф мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

43.2. К ТОеі кОябкСУмі Ф лиОмкжзО лСгОмзіб лСгОмзСбСвС аСТвФ, лСбПТкПккя лСйжизСбС 
мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкСї УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя кО ТОХФкСз мОзСвС лиОмкжзО 
лСгОмзіб Ф аОкзФ ОаС кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв, ОаС кО єгжкжР ТОХФкСз, 
ОаС рияХСй лСбПТкПккя вСмібзСбжйж зСрмОйж еО пПзСй, Ф ТОеі бігУФмкСУмі Ф лиОмкжзО 
лСгОмзіб ТОХФкзФ б аОкзФ, кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв, лТСбСгжмьУя ижрП 
ліУия лСбкСвС лСвОрПккя мОзСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзСй лСгОмзіб. 

43.3. ИаСб'яезСбСю ФйСбСю гия егіРУкПккя лСбПТкПккя УФй вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя мО 
лПкі є лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб еОябж лТС мОзП лСбПТкПккя (зТій лСбПТкПккя кОгйіТФ 
ФмТжйОкжХ (УлиОпПкжХ) УФй лСгОмзФ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа, язі лСбПТмОюмьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй кО лігУмОбі лСгОкСї лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО 
ебімкжР зОиПкгОТкжР Тіз еО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя лПТПТОХФкзФ РСвС еОвОиькСвС ТіпкСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ) лТСмявСй 1095 гкіб біг гкя бжкжзкПккя лСйжизСбС мО/ОаС 
кОгйіТФ УлиОпПкСї УФйж мО/ОаС лПкі. 

43.4. ЙиОмкжз лСгОмзіб лСгОє еОябФ лТС лСбПТкПккя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ 
УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО лПкі Ф гСбіиькіР нСТйі, б язіР еОекОпОє кОлТяй 
лПТПТОХФбОккя зСрміб: кО ТОХФкСз лиОмкжзО лСгОмзіб Ф аОкзФ, кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ 
лиОмідкжХ лСУиФв; кО єгжкжР ТОХФкСз (Ф ТОеі РСвС бжзСТжУмОккя); кО лСвОрПккя вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя мО/ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ е ікржХ лиОмПдіб, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, кПеОиПдкС біг бжгФ аюгдПмФ; лСбПТкПккя Ф вСмібзСбіР 
нСТйі зСрміб Ф ТОеі бігУФмкСУмі Ф лиОмкжзО лСгОмзіб ТОХФкзФ б аОкзФ, кПаОкзібУьзСйФ 
кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв. 

43.41. К ТОеі лСбПТкПккя кОгйіТФ УлиОпПкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, еОТОХСбОкжХ гС аюгдПмФ е ТОХФкзО лиОмкжзО лСгОмзФ б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 2001.5 УмОммі 
2001 оьСвС КСгПзУФ, мОзі зСрмж лігиявОюмь лСбПТкПккю бжзиюпкС кО ТОХФкСз лиОмкжзО б 
УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, О Ф ТОеі РСвС бігУФмкСУмі 
кО йСйПкм ебПТкПккя лиОмкжзО лСгОмзіб іе еОябСю кО лСбПТкПккя кОгйіТФ УлиОпПкжХ 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь пж кО йСйПкм нОзмжпкСвС 
лСбПТкПккя зСрміб - рияХСй лПТПТОХФбОккя кО ТОХФкСз лиОмкжзО лСгОмзіб Ф аОкзФ, 
кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв. 

ЙСбПТкПккя Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпжР СТвОк, бжекОпПкжР ліглФкзмСй 
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41.1.2 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, лТж ббПеПккі мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
егіРУкюємьУя б пОУмжкі, сС кП лПТПбжсФє УФйФ, СапжУиПкФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.3 
УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ кО йСйПкм СнСТйиПккя йжмкСї гПзиОТОоії/ОТзФрО зСТжвФбОккя, 
кО лігУмОбі язжХ егіРУкюбОмжйПмьУя мОзП лСбПТкПккя. 

43.5. КСкмТСиююпжР СТвОк кП ліекірП кід еО л'ямь ТСаСпжХ гкіб гС еОзікпПккя 
гбОгоямжгПккСвС УмТСзФ е гкя лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб еОябж вСмФє бжУкСбСз лТС 
лСбПТкПккя кОиПдкжХ УФй зСрміб е біглСбігкСвС аюгдПмФ ОаС е єгжкСвС ТОХФкзФ мО лСгОє 
РСвС гия бжзСкОккя біглСбігкСйФ СТвОкСбі, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб. 

К ТОеі язсС лСбПТкПккя УФй лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, язі лСбПТмОюмьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй кО лігУмОбі лСгОкСї лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО 
ебімкжР зОиПкгОТкжР Тіз еО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя лПТПТОХФкзФ РСвС еОвОиькСвС ТіпкСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, біглСбігкП лСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй 
гС СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, кП ліекірП кід еО 
л'ямь ТСаСпжХ гкіб гС еОзікпПккя ріУмгПУямжгПккСвС УмТСзФ е гкя СмТжйОккя біглСбігкСї 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії. 

ЗО лігУмОбі СмТжйОкСвС бжУкСбзФ СТвОк, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб егіРУкює лСбПТкПккя лСйжизСбС мО/ОаС 
кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО лПкі лиОмкжзОй лСгОмзіб Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

КСкмТСиююпжР СТвОк кПУП біглСбігОиькіУмь евігкС іе еОзСкСй еО кПУбСєпОУкіУмь 
лПТПгОпі СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, гия 
бжзСкОккя бжУкСбзФ лТС лСбПТкПккя біглСбігкжХ УФй зСрміб е біглСбігкСвС аюгдПмФ ОаС е 
єгжкСвС ТОХФкзФ. 

43.6. ЙСбПТкПккя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь 
лиОмкжзОй лСгОмзіб егіРУкюємьУя е аюгдПмФ, Ф язжР мОзі зСрмж аФиж еОТОХСбОкі, ОаС е 
єгжкСвС ТОХФкзФ. 

ЛмОммя 44. ВжйСвж гС лігмбПТгдПккя гОкжХ, бжекОпПкжХ Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі, О мОзСд 
гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя бжзСкОккя бжйСв лСгОмзСбСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, 
зСкмТСиь еО бжзСкОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж 

44.1. Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя лиОмкжзж лСгОмзіб еСаСб'яеОкі бПУмж Саиіз гСХСгіб, 
бжмТОм мО ікржХ лСзОекжзіб, лСб'яеОкжХ е бжекОпПккяй Са'єзміб СлСгОмзФбОккя мО/ОаС 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, кО лігУмОбі лПТбжккжХ гСзФйПкміб, ТПвіУмТіб аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ, нікОкУСбСї ебімкСУмі, ікржХ гСзФйПкміб, ікнСТйОоії, лСб'яеОкжХ е СапжУиПккяй і 
УлиОмСю лСгОмзіб і еаСТіб, бПгПккя язжХ лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй. 

ЙиОмкжзОй лСгОмзіб еОаСТСкяємьУя нСТйФбОккя лСзОекжзіб лСгОмзСбСї ебімкСУмі, 
йжмкжХ гПзиОТОоіР кО лігУмОбі гОкжХ, кП лігмбПТгдПкжХ гСзФйПкмОйж, сС бжекОпПкі 
ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ. 

К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 216 МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, лиОмкжзж лСгОмзіб 
йОюмь лТОбС бкСУжмж біглСбігкі ейікж гС лСгОмзСбСї ебімкСУмі Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
УмОммПю 50 оьСвС КСгПзУФ. 

ВжйСвж оієї УмОммі сСгС СаиізФ гСХСгіб, бжмТОм мО ікржХ лСзОекжзіб, лСб’яеОкжХ е 
бжекОпПккяй Са’єзміб СлСгОмзФбОккя мО/ОаС лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь, кО лігУмОбі 
лПТбжккжХ гСзФйПкміб, ТПвіУмТіб аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, нікОкУСбСї ебімкСУмі, ікржХ 
гСзФйПкміб, лСб’яеОкжХ е СапжУиПккяй і УлиОмСю лСгОмзіб і еаСТіб, еОУмСУСбФюмьУя мОзСд 
гС кПТПежгПкміб, язі егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь кО мПТжмСТії КзТОїкж пПТПе 
лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС (кПеОиПдкС біг кОябкСУмі Ф кПТПежгПкмО еОТПєУмТСбОкСвС 
(ОзТПгжмСбОкСвС, иПвОиіеСбОкСвС) бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ), мО гС ікСеПйкжХ юТжгжпкжХ 
СУіа, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 133.1.5 лФкзмФ 133.1 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ. 
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44.2. Дия СаТОХФкзФ Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лиОмкжз лСгОмзФ кО лТжаФмСз бжзСТжУмСбФє 
гОкі аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО нікОкУСбСї ебімкСУмі сСгС гСХСгіб, бжмТОм мО нікОкУСбСвС 
ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ, язі біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО 
нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі" еОУмСУСбФюмь йідкОТСгкі УмОкгОТмж нікОкУСбСї ебімкСУмі, 
бПгФмь Саиіз гСХСгіб і бжмТОм мО бжекОпОюмь Са'єзм СлСгОмзФбОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз еО 
мОзжйж УмОкгОТмОйж е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ. МОзі лиОмкжзж лСгОмзФ лТж 
еОУмСУФбОккі лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ, б язжХ йіУмжмьУя лСУжиОккя кО лСиСдПккя 
(УмОкгОТмж) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, еОУмСУСбФюмь біглСбігкі йідкОТСгкі УмОкгОТмж 
нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

ЮТжгжпкі СУСаж - лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ, язі біглСбігОюмь зТжмПТіяй, бжекОпПкжй 
ліглФкзмСй 3 лФкзмФ 291.4 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ, бПгФмь УлТСсПкжР аФХвОимПТУьзжР 
Саиіз гСХСгіб мО бжмТОм е йПмСю СаТОХФкзФ Са'єзмО СлСгОмзФбОккя еО йПмСгжзСю, 
еОмбПТгдПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

АаеОо пПмбПТмжР бжзиюпПкС. 
ЗПТПежгПкмж, язі егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь кО мПТжмСТії КзТОїкж пПТПе 

лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС, гия СаТОХФкзФ Са’єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз 
бжзСТжУмСбФюмь гОкі аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО нікОкУСбСї ебімкСУмі сСгС гСХСгіб, бжмТОм 
мО нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя, сС УмСУФюмьУя гіяиькСУмі (СлПТОоіР), сС 
егіРУкюємьУя ожйж кПТПежгПкмОйж пПТПе лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО, Ф мСйФ пжУиі язсС мОзі 
гОкі бТОХСбФюмьУя кПТПежгПкмОйж лТж УзиОгОккі нікОкУСбСї ебімкСУмі сСгС гіяиькСУмі еО 
йПдОйж КзТОїкж пж зСкУСиігСбОкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

ІкСеПйкі зСйлОкії, бжекОпПкі ліглФкзмСй 133.1.5 лФкзмФ 133.1 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ, 
бПгФмь Саиіз гСХСгіб і бжмТОм мО бжекОпОюмь Са’єзм СлСгОмзФбОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб еО йідкОТСгкжйж УмОкгОТмОйж нікОкУСбСї ебімкСУмі е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь 
оьСвС КСгПзУФ. МОзі лиОмкжзж лСгОмзФ ліг пОУ еОУмСУФбОккя лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ, б 
язжХ йіУмжмьУя лСУжиОккя кО лСиСдПккя (УмОкгОТмж) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, еОУмСУСбФюмь 
біглСбігкі йідкОТСгкі УмОкгОТмж нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

44.3. ЙиОмкжзж лСгОмзіб еСаСб’яеОкі еОаПелПпжмж еаПТівОккя гСзФйПкміб мО ікнСТйОоії, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 44.1 оієї УмОммі, О мОзСд гСзФйПкміб, лСб’яеОкжХ іе бжзСкОккяй бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, 
лТСмявСй бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй УмТСзіб, ОиП кП йПкрП: 

44.3.1. 2555 гкіб - гия гСзФйПкміб мО ікнСТйОоії, кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя лСгОмзСбСвС 
зСкмТСию біглСбігкС гС УмОмПР 39 і 392 оьСвС КСгПзУФ; 

44.3.2. 1825 гкіб - гия лПТбжккжХ гСзФйПкміб, ТПвіУмТіб аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, 
нікОкУСбСї ебімкСУмі, ікржХ гСзФйПкміб, лСб’яеОкжХ е СапжУиПккяй і УлиОмСю лСгОмзіб і 
еаСТіб, бПгПккя язжХ лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй, сС УзиОгОюмьУя СУСаОйж, 
бжекОпПкжйж лФкзмСй 133.1 УмОммі 133, ліглФкзмСй 133.2.2 лФкзмФ 133.2 мО лФкзмСй 133.4 
УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд юТжгжпкжйж СУСаОйж, язі СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя, еО бжкямзСй гСзФйПкміб, гС язжХ еОУмСУСбФємьУя аіиьр мТжбОижР УмТСз 
еаПТівОккя евігкС е ліглФкзмСй 44.3.1 оьСвС лФкзмФ; 

44.3.3. 1095 гкіб - гия ікржХ гСзФйПкміб, кО язі кП лСржТююмьУя бжйСвж ліглФкзміб 44.3.1 
мО 44.3.2 оьСвС лФкзмФ; 

44.3.4. 1095 гкіб - гия гСзФйПкміб, лСб’яеОкжХ е бжзСкОккяй бжйСв ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, 
бзиюпОюпж гСебіиькі гСзФйПкмж. 

ЛмТСзж еаПТівОккя гСзФйПкміб мО ікнСТйОоії, бжекОпПкі ожй лФкзмСй, ТСеТОХСбФюмьУя е 
гкя лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі пж ікрСї ебімкСУмі, лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй, гия 
УзиОгПккя язСї бжзСТжУмСбФюмьУя еОекОпПкі гСзФйПкмж мО/ОаС ікнСТйОоія, О б ТОеі її 
кПлСгОккя - е лПТПгаОпПкСвС ожй КСгПзУСй вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя мОзСї ебімкСУмі, О 
гия гСзФйПкміб, лСб’яеОкжХ е бжзСкОккяй бжйСв ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО 
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гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, - е гкя егіРУкПккя біглСбігкСї 
вСУлСгОТУьзСї СлПТОоії (гия біглСбігкжХ гСебіиькжХ гСзФйПкміб - е гкя еОбПТрПккя УмТСзФ 
їХ гії). 

К ТОеі иізбігОоії лиОмкжзО лСгОмзіб гСзФйПкмж, бжекОпПкі лФкзмСй 44.1 оієї УмОммі, еО 
лПТіСг гіяиькСУмі лиОмкжзО лСгОмзіб кП йПкр яз 1825 гкіб (2555 гкіб - гия гСзФйПкміб мО 
ікнСТйОоії, кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя лСгОмзСбСвС зСкмТСию біглСбігкС гС УмОмПР 39 мО 
392 оьСвС КСгПзУФ), сС лПТПгФбОиж гОмі иізбігОоії лиОмкжзО лСгОмзіб, Ф бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ лПТПгОюмьУя гС ОТХібФ. 

ЙПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй УмТСзж еаПТівОккя гСзФйПкміб мО ікнСТйОоії лТСгСбдФюмьУя 
кО лПТіСг еФлжкПккя бігиізФ УмТСзФ гОбкСУмі Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 102.3 УмОммі 
102 оьСвС КСгПзУФ. 

44.4. ЯзсС гСзФйПкмж, бжекОпПкі Ф лФкзмі 44.1 оієї УмОммі, лСб'яеОкі е лТПгйПмСй 
лПТПбіТзж, лТСбПгПккяй лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя лТжРкямСвС еО її 
ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС УФгСбСвС ТСевиягФ, мОзі гСзФйПкмж 
лСбжккі еаПТівОмжУя гС еОзікпПккя лПТПбіТзж мО лПТПгаОпПкСвС еОзСкСй УмТСзФ СУзОТдПккя 
лТжРкямжХ еО її ТПеФиьмОмОйж ТірПкь мО/ОаС бжТірПккя УлТОбж УФгСй, ОиП кП йПкрП УмТСзіб, 
лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 44.3 оієї УмОммі. 

44.5. К ТОеі бмТОмж, лСрзСгдПккя ОаС гСУмТСзСбСвС екжсПккя гСзФйПкміб, еОекОпПкжХ б 
лФкзмОХ 44.1 і 44.3 оієї УмОммі, лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР Ф л'ямжгПккжР УмТСз е гкя 
мОзСї лСгії лжУьйСбС лСбігСйжмж (іе кОгОккяй СнСТйиПкжХ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
гСзФйПкміб, лігмбПТгдФюпжХ кОУмОккя лСгії, сС лТжебПиО гС мОзСї бмТОм, лСрзСгдПккя ОаС 
гСУмТСзСбСвС екжсПккя гСзФйПкміб) зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй СаиізФ б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй гия лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі, мО зСкмТСиююпжР СТвОк, 
язжй аФиС егіРУкПкС йжмкП СнСТйиПккя біглСбігкСї йжмкСї гПзиОТОоії, кОгОкС ОбмСТжеОоію 
біглСбігкС гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж ОаС гСебіи кО еОУмСУФбОккя УлПоіОиькжХ (Ф мСйФ 
пжУиі мТОкежмкжХ) УлТСсПкь. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР бігкСбжмж бмТОпПкі гСзФйПкмж лТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ 
гкіб е гкя, сС кОУмОє еО гкПй кОгХСгдПккя лСбігСйиПккя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

К ТОеі кОгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі ОаеОоСй лПТржй 
оьСвС ліглФкзмФ, лСбігСйиПккя мО кПйСдижбСУмі лТСбПгПккя лПТПбіТзж лиОмкжзО лСгОмзіб Ф 
еб'яезФ е бмТОмСю, лСрзСгдПккяй ОаС гСУмТСзСбжй екжсПккяй лиОмкжзСй лСгОмзіб 
гСзФйПкміб УмТСзж лТСбПгПккя мОзжХ лПТПбіТСз (зТій лПТПбіТСз, бжекОпПкжХ УмОммПю 200 
оьСвС КСгПзУФ) лПТПкСУямьУя гС гОмж бігкСбиПккя мО кОгОккя гСзФйПкміб гС лПТПбіТзж б 
йПдОХ бжекОпПкжХ ожй ліглФкзмСй УмТСзіб, ОиП кО УмТСз кП аіиьрП кід 120 гкіб. 

К ТОеі кП бігкСбиПккя гСзФйПкміб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 44.1 і 44.3 оієї УмОммі, ОаС їХ 
лСбмСТкСї бмТОмж, лСрзСгдПккя пж гСУмТСзСбСвС екжсПккя, сС бігаФижУя ліУия 
бжзСТжУмОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТОбО кО їХ бігкСбиПккя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй 
лФкзмСй, ббОдОємьУя, сС мОзі гСзФйПкмж аФиж бігУФмкі Ф мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб кО пОУ 
УзиОгПккя мОзСї ебімкСУмі ОаС кО пОУ бжзСкОккя кжй бжйСв йжмкСвС, бОиюмкСвС мО ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж. 

44.6. К ТОеі язсС гС еОзікпПккя лПТПбіТзж ОаС Ф мПТйікж, бжекОпПкі б лФкзмі 86.7 УмОммі 86 
оьСвС КСгПзУФ, лиОмкжз лСгОмзіб кП кОгОє лСУОгСбжй СУСаОй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язі 
лТСбСгямь лПТПбіТзФ, гСзФйПкмж (кПеОиПдкС біг лТжпжк мОзСвС кПкОгОккя, зТій бжлОгзіб 
бжїйзж гСзФйПкміб ОаС ікрСвС бжиФпПккя лТОбССХСТСккжйж СТвОкОйж), сС лігмбПТгдФюмь 
лСзОекжзж, бігСаТОдПкі мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі, ббОдОємьУя, сС 
мОзі гСзФйПкмж аФиж бігУФмкі Ф мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб кО пОУ УзиОгПккя мОзСї ебімкСУмі. 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзіб ліУия еОзікпПккя лПТПбіТзж мО гС лТжРкяммя ТірПккя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж мОзСї лПТПбіТзж кОгОє б лСТягзФ лФкзмФ 86.7 
УмОммі 86 оьСвС КСгПзУФ гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь лСзОекжзж, бігСаТОдПкі мОзжй 
лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі, кП кОгОкі ліг пОУ лПТПбіТзж, мОзі гСзФйПкмж 
лСбжккі аФмж бТОХСбОкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй ліг пОУ ТСевиягФ кжй лжмОккя лТС 
лТжРкяммя ТірПккя. 
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44.7. К ТОеі язсС лСУОгСбО СУСаО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язО егіРУкює лПТПбіТзФ, 
бігйСбияємьУя е аФгь-язжХ лТжпжк біг бТОХФбОккя гСзФйПкміб, кОгОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб 
ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж, лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС гС еОзікпПккя лПТПбіТзж 
кОгіУиОмж ижУмСй е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя мО е СлжУСй бзиОгПкСвС ОаС кОгОмж 
аПелСУПТПгкьС гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язжР лТСбСгжмь лПТПбіТзФ, зСлії мОзжХ 
гСзФйПкміб (еОУбігпПкі лПпОмзСю лиОмкжзО лСгОмзіб (еО кОябкСУмі лПпОмзж) мО ліглжУСй 
лиОмкжзО лСгОмзіб - ніежпкСї СУСаж ОаС лСУОгСбСї СУСаж лиОмкжзО лСгОмзіб - юТжгжпкСї 
СУСаж). 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
К ТОеі язсС ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж лиОмкжз лСгОмзіб кОгОє гСзФйПкмж йПкрП кід 

еО мТж гкі гС гкя її еОбПТрПккя ОаС зСиж кОгіУиОкі Ф лПТПгаОпПкСйФ ОаеОоСй лПТржй оьСвС 
лФкзмФ лСТягзФ гСзФйПкмж кОгіРриж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ йПкрП кід еО мТж гкі гС гкя 
еОбПТрПккя лПТПбіТзж, лТСбПгПккя лПТПбіТзж лТСгСбдФємьУя кО УмТСз, бжекОпПкжР 
УмОммПю 82 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі язсС кОгіУиОкі Ф лПТПгаОпПкСйФ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ лСТягзФ 
гСзФйПкмж кОгіРриж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ліУия еОбПТрПккя лПТПбіТзж, 
зСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС кП лТжРйОмж ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПкСї 
лПТПбіТзж мО лТжекОпжмж лСеОлиОкСбФ гСзФйПкмОиькФ лПТПбіТзФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб. 

44.8. ВігСзТПйиПкі лігТСегіиж, язі бжекОпПкі лиОмкжзСй СзТПйСвС лСгОмзФ, лСбжккі бПУмж 
Саиіз е мОзСвС лСгОмзФ еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 441. ДСзФйПкмж лТС УмТФзмФТФ биОУкСУмі мО зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб 
кПТПежгПкміб, язі бПгФмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь ОаС СмТжйФюмь гСХСгж б КзТОїкі 

441.1. ВжйСвж оієї УмОммі еОУмСУСбФюмьУя гС мОзжХ СУіа: 
О) кПТПежгПкміб, язі егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь кО мПТжмСТії КзТОїкж пПТПе 

лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС (кПеОиПдкС біг кОябкСУмі еОТПєУмТСбОкСвС бігСзТПйиПкСвС 
лігТСегіиФ); 

а) ікСеПйкжХ юТжгжпкжХ СУіа, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 133.1.5 лФкзмФ 133.1 УмОммі 133 
оьСвС КСгПзУФ. 

ВжйСвж оієї УмОммі кП еОУмСУСбФюмьУя гС кПТПежгПкміб, язі біглСбігОюмь ФйСбОй лФкзмФ 
441.4 оієї УмОммі. 

441.2. ИУСаж, бжекОпПкі лФкзмСй 441.1 оієї УмОммі, еСаСб’яеОкі бУмОкСбиюбОмж биОУкФ 
УмТФзмФТФ биОУкСУмі мО ФУіХ зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб, ТПвФияТкС СкСбиюбОмж і 
еаПТівОмж біглСбігкФ ікнСТйОоію кО мПТжмСТії КзТОїкж мО кОгОбОмж її гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ Ф бжлОгзОХ мО б СаУяеі, лПТПгаОпПкжХ оією УмОммПю. ІкнСТйОоія лТС УмТФзмФТФ 
биОУкСУмі мО зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб лСбжккО еаПТівОмжУя кП йПкрП 1825 гкіб е 
гкя, кОУмФлкСвС еО еОбПТрПккяй ебімкСвС ТСзФ, язСвС бСкО УмСУФємьУя. 

МПТйікж "зікоПбжР аПкПніоіОТкжР биОУкжз" мО "УмТФзмФТО биОУкСУмі" бджбОюмьУя Ф оіР 
УмОммі Ф екОпПккяХ, кОбПгПкжХ Ф ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя мО лТСмжгію иПвОиіеОоії 
(бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю мПТСТжейФ мО 
нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя". 

ЙСбігСйиПккя лТС УмТФзмФТФ биОУкСУмі мО зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб СУіа, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 441.1 оієї УмОммі, блПТрП лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ б 
ПиПзмТСккіР нСТйі Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй гия лСгОккя збОТмОиькСї 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб. 

ВжйСвж гС нСТйж мО ейіУмФ УмТФзмФТж биОУкСУмі гия кПТПежгПкміб бжекОпОюмьУя 
біглСбігкС гС ЙСиСдПккя лТС нСТйФ мО ейіУм УмТФзмФТж биОУкСУмі, сС еОмбПТгдФємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. ЙСТягСз кОгОккя лСбігСйиПккя лТС УмТФзмФТФ биОУкСУмі мО зікоПбжХ 
аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб СУСаОйж, бжекОпПкжйж оією УмОммПю, еОмбПТгдФємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
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ИУСаж еСаСб’яеОкі лігмТжйФбОмж ікнСТйОоію лТС ФУіХ УбСїХ зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ 
биОУкжзіб мО биОУкФ УмТФзмФТФ биОУкСУмі б ОзмФОиькСйФ УмОкі, СкСбиюбОмж її мО лСбігСйиямж 
зСкмТСиююпжР СТвОк лТС ейікж лТСмявСй 30 ТСаСпжХ гкіб е гкя їХ бжкжзкПккя. 

ЙСбігСйиПккя лТС УмТФзмФТФ биОУкСУмі мО зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб кП є 
пОУмжкСю лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб. 

ИаСб’яезж, лПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй, бжзСкФюмьУя СУСаОйж, бжекОпПкжйж лФкзмСй 441.1 
оієї УмОммі, УОйСУміРкС ОаС рияХСй лТжекОпПккя ФлСбкСбОдПкСвС аОкзФ Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ лФкзмСй 441.3 оієї УмОммі. 

441.3. ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя гС СУіа, бжекОпПкжХ лФкзмСй 441.1 оієї 
УмОммі, язі йОюмь сСкОРйПкрП Сгжк ТОХФкСз Ф аОкзФ, сС егіРУкює гіяиькіУмь евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

441.3.1. ИУСаО, бжекОпПкО лФкзмСй 441.1 оієї УмОммі, йОє лТОбС лТжРкямж ТірПккя лТС 
кПеОУмСУФбОккя бжйСв лФкзмФ 441.2 оієї УмОммі сСгС УОйСУміРкСвС лСгОккя ікнСТйОоії лТС 
УмТФзмФТФ биОУкСУмі мО зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО 
гПиПвФбОмж СаСб’яеСз сСгС кОгОккя біглСбігкСї ікнСТйОоії аОкзФ (ОаС аОкзОй), Ф язСйФ (Ф 
язжХ) мОзО СУСаО йОє ТОХФкСз (ТОХФкзж). ЙТС лТжРкямП ТірПккя біглСбігкО СУСаО еОекОпОє Ф 
лСбігСйиПккі лТС УмТФзмФТФ биОУкСУмі мО зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб. 

ЙСиСдПккя лФкзмФ 441.3 оієї УмОммі еОУмСУСбФюмьУя, лСпжкОюпж еі ебімкСвС збОТмОиФ, еО 
язжР аФиС лСбігСйиПкС лТС біглСбігкП ТірПккя. 

441.3.2. ИУСаО, язО біглСбігОє бжйСвОй лФкзмФ 441.3 оієї УмОммі, лжУьйСбС Ф гСбіиькіР 
нСТйі лСбігСйияє лТС біглСбігкП ТірПккя зСдкжР аОкз (гОиі - ФлСбкСбОдПкжР аОкз). 

441.3.3. КлСбкСбОдПкжР аОкз, язСйФ гПиПвСбОкС лСбкСбОдПккя сСгС кОгОккя 
ікнСТйОоії, лПТПгаОпПкСї лФкзмСй 441.2 оієї УмОммі, еСаСб’яеОкжР кОгОбОмж мОзФ ікнСТйОоію 
кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя еОлжмФ. 

441.3.4. ИУСаО, язО біглСбігОє бжйСвОй лФкзмФ 441.3 оієї УмОммі, йОє лТОбС ейікжмж 
ФлСбкСбОдПкжР аОкз ОаС ТірПккя лТС еОУмСУФбОккя оьСвС лФкзмФ мО УОйСУміРкС кОгОбОмж 
гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ікнСТйОоію, лПТПгаОпПкФ лФкзмСй 441.2 оієї УмОммі, еОекОпжбрж 
лТС оП Ф лСбігСйиПккі лТС УмТФзмФТФ биОУкСУмі мО зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб. 

441.4. ЗП еСаСб’яеОкі ТСезТжбОмж ікнСТйОоію лТС УмТФзмФТФ биОУкСУмі мО зікоПбжХ 
аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб евігкС е бжйСвОйж оієї УмОммі кПТПежгПкмж, язі біглСбігОюмь 
сСкОРйПкрП СгкіР іе мОзжХ ФйСб: 

О) биОУкжзСй іУмСмкСї ФпОУмі Ф ТСейіТі лСкОг 75 бігУСмзіб Ф мОзіР СУСаі є йідкОТСгкі 
нікОкУСбі СТвОкіеОоії, язі біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж кОгіиПкі 
лТжбіиПяйж мО ійФкімПмОйж; 

а) кПТПежгПкм є лФаиіпкСю зСйлОкією, Озоії язСї гСлФсПкі гС мСТвіб кО ікСеПйкСйФ 
СТвОкіеСбОкСйФ нСкгСбСйФ ТжкзФ (нСкгСбіР аіТді), бзиюпПкСйФ гС лПТПиізФ, язжР 
нСТйФємьУя біглСбігкС гС бжйСв пОУмжкж бСУьйСї УмОммі 51 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
еОлСаівОккя мО лТСмжгію иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, 
нікОкУФбОккю мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя. 

ЛмОммя 442. ЛікОкУСбО ебімкіУмь мО гСзФйПкмж мТОУміб, ФлТОбиіккя язжйж егіРУкююмь 
ТПежгПкмж КзТОїкж 

442.1. Ліежпкі мО юТжгжпкі СУСаж - ТПежгПкмж КзТОїкж, язі кО гСвСбіТкіР СУкСбі 
егіРУкююмь ФлТОбиіккя гіяиькіУмю, ОзмжбОйж ОаС йОРкСй мТОУмФ (є гСбіТпжйж биОУкжзОйж) 
ОаС бжзСкФюмь СаСб’яезж ОгйікіУмТОмСТО мОзСвС мТОУмФ, еСаСб’яеОкі: 

1) лСбігСйиямж зСкмТСиююпжР СТвОк лТС ФзиОгПккя мО лТжлжкПккя гСвСбСТФ сСгС 
ФлТОбиіккя ОаС ОгйікіУмТФбОккя мТОУмФ; 

2) еаПТівОмж кО мПТжмСТії КзТОїкж мО кОгОбОмж кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бігСйСУмі 
лТС еОУкСбкжзіб, гСбіТпСвС биОУкжзО, еОХжУкжзіб (еО кОябкСУмі), бжвСгССгПТдФбОпіб 
(бжвСгСкОаФбОпіб) ОаС вТФлФ бжвСгССгПТдФбОпіб (бжвСгСкОаФбОпіб), О мОзСд лТС аФгь-язжХ 
ікржХ ніежпкжХ СУіа, язі є зікоПбжйж аПкПніоіОТкжйж биОУкжзОйж мТОУмФ (Ф мСйФ пжУиі пПТПе 
иОкоюв зСкмТСию/бСиСгіккя); 
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3) еаПТівОмж кО мПТжмСТії КзТОїкж мО кОгОбОмж кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ СзТПйФ 
нікОкУСбФ ебімкіУмь сСгС мТОУмФ, О мОзСд гСзФйПкмж, бжекОпПкі лФкзмСй 44.1 УмОммі 44 
оьСвС КСгПзУФ, язі лігмбПТгдФюмь гОкі мОзСї ебімкСУмі. 

442.2. ЙСбігСйиПккя лТС ФзиОгПккя гСвСбСТФ сСгС ФлТОбиіккя ОаС ОгйікіУмТФбОккя 
мТОУмФ кОгУжиОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя РСвС 
ФзиОгПккя ОаС лТжлжкПккя. ЛСТйО і лСТягСз кОгУжиОккя мОзСвС лСбігСйиПккя 
бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

442.3. МПТйікж "мТОУм", "зікоПбжР аПкПніоіОТкжР биОУкжз", "бжвСгССгПТдФбОп 
(бжвСгСкОаФбОп) мТОУмФ" бджбОюмьУя Ф оіР УмОммі Ф екОпПккяХ, кОбПгПкжХ Ф ЗОзСкі КзТОїкж 
"ЙТС еОлСаівОккя мО лТСмжгію иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй 
рияХСй, нікОкУФбОккю мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС 
екжсПккя". 

ВжйСвж гС нСТйж мО ейіУмФ бігСйСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 2 лФкзмФ 442.1 оієї 
УмОммі, бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС ЙСиСдПккя лТС нСТйФ мО ейіУм УмТФзмФТж биОУкСУмі, сС 
еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

КлТОбжмПиі мО ОгйікіУмТОмСТж мТОУміб еСаСб’яеОкі лігмТжйФбОмж бігСйСУмі лТС бУіХ 
зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб мО лТС УмТФзмФТФ биОУкСУмі мТОУміб б ОзмФОиькСйФ УмОкі, 
СкСбиюбОмж її мО еОаПелПпФбОмж кОгОккя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО РСвС еОлжмСй 
бігСйСУмПР, лПТПгаОпПкжХ оією УмОммПю, лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж СмТжйОккя 
біглСбігкСвС еОлжмФ. 

442.4. ЛікОкУСбО ебімкіУмь мТОУмФ йОє аФмж УзиОгПкО біглСбігкС гС бжйСв, бУмОкСбиПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй, сС ТПвФиює гіяиькіУмь мТОУмФ (СУСажУмжй еОзСкСй). ЯзсС СУСажУмжР 
еОзСк кП бжйОвОє УзиОгОмж нікОкУСбФ ебімкіУмь гия мТОУмФ, СУСаж, еОекОпПкі Ф лФкзмі 442.1 
оієї УмОммі, еСаСб’яеОкі еОаПелПпжмж УзиОгОккя СзТПйСї нікОкУСбСї ебімкСУмі еО 
йідкОТСгкжйж УмОкгОТмОйж. 

КлТОбжмПиь ОаС ОгйікіУмТОмСТ мТОУмФ еСаСб’яеОкжР еОаПелПпжмж кОгОккя 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО РСвС еОлжмСй зСліР гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ оією УмОммПю, 
лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж СмТжйОккя біглСбігкСвС еОлжмФ. ДСзФйПкмж 
кОгОюмьУя б еОУбігпПкжХ зСліяХ мО е лПТПзиОгСй ФзТОїкУьзСю йСбСю. К ТОеі лСгОккя 
гСзФйПкміб ОквиіРУьзСю йСбСю лПТПзиОг ФзТОїкУьзСю йСбСю кП бжйОвОємьУя. 

ДСзФйПкмж сСгС мТОУмФ еаПТівОюмьУя лТСмявСй УмТСзФ кП йПкрП 1825 гкіб е гкя 
еОбПТрПккя ебімкСвС лПТіСгФ, язСвС бСкж УмСУФюмьУя, мО кП йПкрП 1825 гкіб е гкя 
лТжлжкПккя мТОУмФ ОаС лТжлжкПккя гСвСбСТФ, еО язжй егіРУкюємьУя ФлТОбиіккя ОаС 
ОгйікіУмТФбОккя мТОУмФ, еОиПдкС біг мСвС, язжР УмТСз кОУмОкП ТОкірП. 

442.5. ВжйСвж оієї УмОммі еОУмСУСбФюмьУя гС СУіа, язі є ФлТОбжмПияйж ОаС 
ОгйікіУмТОмСТОйж мТОУміб, кПеОиПдкС біг мСвС, пж еОУмСУСбФюмьУя гС зікоПбжХ 
аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб біглСбігкжХ мТОУміб бжйСвж УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 45. ЙСгОмзСбО ОгТПУО 
45.1. ЙиОмкжз лСгОмзіб - ніежпкО СУСаО еСаСб'яеОкжР бжекОпжмж УбСю лСгОмзСбФ ОгТПУФ. 
ЙСгОмзСбСю ОгТПУСю лиОмкжзО лСгОмзіб - ніежпкСї СУСаж бжекОємьУя йіУоП її 

лТСджбОккя, еО язжй бСкО аПТПмьУя кО Саиіз яз лиОмкжз лСгОмзіб Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі. 
ЙиОмкжз лСгОмзіб - ніежпкО СУСаО йСдП йОмж СгкСпОУкС кП аіиьрП Сгкієї лСгОмзСбСї 

ОгТПУж. 
45.2. ЙСгОмзСбСю ОгТПУСю юТжгжпкСї СУСаж (бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ юТжгжпкСї 

СУСаж) є йіУоПекОХСгдПккя мОзСї юТжгжпкСї СУСаж, бігСйСУмі лТС сС йіУмямьУя Ф ЄгжкСйФ 
гПТдОбкСйФ ТПєУмТі юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ 
нСТйФбОкь. 

ЙСгОмзСбСю ОгТПУСю ліглТжєйУмбО, лПТПгОкСвС Ф гСбіТпП ФлТОбиіккя, є 
йіУоПекОХСгдПккя гСбіТпСвС биОУкжзО. 
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45.3. ЙиОмкжз лСгОмзіб, язжР СажТОє УлСУіа беОєйСгії е зСкмТСиююпжй СТвОкСй 
еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі, еСаСб'яеОкжР ліг пОУ СаТОккя УлСУСаФ 
беОєйСгії лСбігСйжмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ УбСю ПиПзмТСккФ ОгТПУФ (ОгТПУж) рияХСй 
бкПУПккя оієї ікнСТйОоії гС УбСїХ СаиізСбжХ гОкжХ пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм. 

ГЙАВА 2. ЙИДАМКИВА ЗВІМЗІЛМЬ 

ЛмОммя 46. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія (ТСеТОХФкСз) 
46.1. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія, ТСеТОХФкСз, ебім (гОиі - лСгОмзСбО гПзиОТОоія) - гСзФйПкм, 

сС лСгОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб (Ф мСйФ пжУиі бігСзТПйиПкжй лігТСегіиСй Ф бжлОгзОХ, 
бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй) зСкмТСиююпжй СТвОкОй Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі еОзСкСй, кО 
лігУмОбі язСвС егіРУкюємьУя кОТОХФбОккя мО/ОаС УлиОмО вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, Ф мСйФ 
пжУиі лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС бігСаТОдОюмьУя СаУявж СлПТОоії (СлПТОоіР), гСХСгіб 
(лТжаФмзіб), сСгС язжХ лСгОмзСбжй мО йжмкжй еОзСкСгОбУмбСй лПТПгаОпПкС ебіиькПккя 
лиОмкжзО лСгОмзФ біг СаСб'яезФ кОТОХФбОккя і УлиОмж лСгОмзФ і еаСТФ, пж гСзФйПкм, сС 
Убігпжмь лТС УФйж гСХСгФ, кОТОХСбОкСвС (бжлиОпПкСвС) кО зСТжУмь лиОмкжзіб лСгОмзіб - 
ніежпкжХ СУіа, УФйж ФмТжйОкСвС мО/ОаС УлиОпПкСвС лСгОмзФ, О мОзСд УФйж кОТОХСбОкСвС 
єгжкСвС бкПУзФ. 

Жжмкі гПзиОТОоії лТжТібкююмьУя гС лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР гия оіиПР кОТОХФбОккя 
мО/ОаС УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь. 

КСеТОХФкзж (Ф мСйФ пжУиі ТСеТОХФкСз пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ), гжбігПкгіб кО 
гПТдОбкФ пОУмзФ), язі лСгОюмьУя гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб біглСбігкС гС ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, 
лТжТібкююмьУя гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії. 

ДСгОмзж гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії є її кПбіг'єйкСю пОУмжкСю. 
46.2. ЙиОмкжз лСгОмзФ кО лТжаФмСз (зТій лиОмкжзіб лСгОмзФ кО лТжаФмСз, язі біглСбігкС 

гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі" еСаСб'яеОкі 
СлТжиюгкюбОмж ТіпкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь мО ТіпкФ зСкУСиігСбОкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь 
ТОеСй е ОФгжмСТУьзжй ебімСй) лСгОє ТОеСй е біглСбігкСю лСгОмзСбСю гПзиОТОоією 
збОТмОиькФ ОаС ТіпкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ гия лСгОккя 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е ФТОХФбОккяй бжйСв УмОммі 137 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз, язі біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР 
Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі" еСаСб'яеОкі СлТжиюгкюбОмж ТіпкФ нікОкУСбФ 
ебімкіУмь мО ТіпкФ зСкУСиігСбОкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь ТОеСй е ОФгжмСТУьзжй ебімСй, лСгОюмь 
ТОеСй е лСгОмзСбСю гПзиОТОоією еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг ебім лТС 
нікОкУСбжР УмОк (аОиОкУ) мО ебім лТС лТжаФмзж мО еажмзж мО ікржР УФзФлкжР гСХіг (ебім лТС 
нікОкУСбі ТПеФиьмОмж), УзиОгПкі гС лПТПбіТзж нікОкУСбСї ебімкСУмі ОФгжмСТСй. Збім лТС 
нікОкУСбжР УмОк (аОиОкУ) мО ебім лТС лТжаФмзж мО еажмзж мО ікржР УФзФлкжР гСХіг (ебім лТС 
нікОкУСбі ТПеФиьмОмж) лСгОюмьУя лиОмкжзОйж лСгОмзФ евігкС е ожй ОаеОоСй еО нСТйСю, 
бжекОпПкСю евігкС е ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б 
КзТОїкі", Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ гия лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е ФТОХФбОккяй 
бжйСв УмОммі 137 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛікОкУСбО ебімкіУмь ОаС ебім лТС нікОкУСбжР УмОк (аОиОкУ) мО ебім лТС лТжаФмзж мО еажмзж 
мО ікржР УФзФлкжР гСХіг (ебім лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж), сС лСгОюмьУя біглСбігкС гС 
ОаеОоіб лПТрСвС мО гТФвСвС оьСвС лФкзмФ, є гСгОмзСй гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб (ебімФ лТС бжзСТжУмОккя гСХСгіб (лТжаФмзіб) кПлТжаФмзСбСї 
СТвОкіеОоії, ТСеТОХФкзФ пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ), гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ) 
мО її кПбіг'єйкСю пОУмжкСю. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз, язі біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР 
Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі" еСаСб'яеОкі СлТжиюгкюбОмж ТіпкФ нікОкУСбФ 
ебімкіУмь мО ТіпкФ зСкУСиігСбОкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь ТОеСй е ОФгжмСТУьзжй ебімСй, лСгОюмь 
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зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ ТіпкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь, язО лігиявОє СлТжиюгкПккю ТОеСй е 
ОФгжмСТУьзжй ебімСй Ф УмТСз кП ліекірП 10 пПТбкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ебімкжй. К ТОеі 
кПлСгОккя (кПУбСєпОУкСвС лСгОккя) ТіпкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі, язО лігиявОє 
СлТжиюгкПккю ТОеСй е ОФгжмСТУьзжй ебімСй, еОУмСУСбФємьУя біглСбігОиькіУмь, 
лПТПгаОпПкО лФкзмСй 120.1 УмОммі 120 оьСвС КСгПзУФ, гия лСгОккя лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР 
(ТСеТОХФкзіб). 

Дия пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ) лСгОмзСбжйж (ебімкжйж) лПТіСгОйж є зОиПкгОТкі: 
збОТмОи, лібТіппя, мТж збОТмОиж, Тіз. Дия вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, зСТлСТОмжбкі лТОбО 
язжХ пОУмзСбС кОиПдОмь гПТдОбі, мО вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, 50 і аіиьрП бігУСмзіб ОзоіР 
(пОУмСз, лОїб) язжХ кОиПдОмь вСУлСгОТУьзжй мСбОТжУмбОй, пОУмзО гПТдОбж б язжХ 
УмОкСбжмь 100 бігУСмзіб, сС кП лТжРкяиж ТірПккя лТС кОТОХФбОккя гжбігПкгіб гС 1 мТОбкя 
ТСзФ, язжР кОУмОє еО ебімкжй, лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй є зОиПкгОТкжР Тіз. 

ЙТж оьСйФ ТСеТОХФкСз пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ), гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ 
пОУмзФ УзиОгОємьУя кОТСУмОюпжй лігУФйзСй мО лСгОємьУя гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб ТОеСй 
е нікОкУСбСю ебімкіУмю Ф УмТСзж, лПТПгаОпПкі УмОммПю 49 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз - бжТСакжзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, язі СаТОиж 
ТіпкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг біглСбігкС гС ліглФкзмФ 137.4.1 лФкзмФ 137.4 УмОммі 137 
оьСвС КСгПзУФ, УзиОгОюмь мО лСгОюмь е біглСбігкСю лСгОмзСбСю гПзиОТОоією нікОкУСбФ 
ебімкіУмь еО лПТрП лібТіппя йжкФиСвС ебімкСвС ТСзФ, еО йжкФижР ебімкжР Тіз мО еО лПТрП 
лібТіппя лСмСпкСвС ебімкСвС ТСзФ. 

ЙиОмкжзж пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ) мО/ОаС гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ, 
бжекОпПкі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ФлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі", лСгОюмь 
ТСеТОХФкСз пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ), гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ еО нСТйСю, 
еОмбПТгдПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, мО нікОкУСбФ ебімкіУмь. 

ЗПлТжаФмзСбі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії, бжекОпПкі лФкзмСй 133.4 УмОммі 133 
оьСвС КСгПзУФ, лСгОюмь ебім лТС бжзСТжУмОккя гСХСгіб (лТжаФмзіб) кПлТжаФмзСбСї 
СТвОкіеОоії еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, мО ТіпкФ нікОкУСбФ 
ебімкіУмь. 

46.3. ЯзсС евігкС е лТОбжиОйж, бжекОпПкжйж ожй КСгПзУСй, лСгОмзСбО ебімкіУмь е 
СзТПйСвС лСгОмзФ УзиОгОємьУя кОТСУмОюпжй лігУФйзСй, лСгОмзСбО гПзиОТОоія еО 
ТПеФиьмОмОйж СУмОккьСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ ТСзФ лТжТібкюємьУя гС ТіпкСї лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії. К мОзСйФ ТОеі ТіпкО лСгОмзСбО гПзиОТОоія кП лСгОємьУя. 

46.4. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзіб ббОдОє, сС нСТйО лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, бжекОпПкО 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, еаіиьрФє ОаС ейПкрФє РСвС лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя, бУФлПТПп кСТйОй 
оьСвС КСгПзУФ е мОзСвС лСгОмзФ пж еаСТФ, бік йОє лТОбС еОекОпжмж оПР нОзм Ф УлПоіОиькС 
бігбПгПкСйФ йіУоі б лСгОмзСбіР гПзиОТОоії. 

К ТОеі кПСаХігкСУмі лиОмкжз лСгОмзіб йСдП лСгОмж ТОеСй е мОзСю лСгОмзСбСю 
гПзиОТОоією гСлСбкПккя гС мОзСї гПзиОТОоії, язі УзиОгПкі еО гСбіиькСю нСТйСю, сС 
ббОдОмжйПмьУя кПбіг'єйкСю пОУмжкСю лСгОмзСбСї гПзиОТОоії. МОзП гСлСбкПккя лСгОємьУя 
е лСяУкПккяй йСмжбіб РСвС лСгОккя. ЙиОмкжз лСгОмзіб, язжР лСгОє ебімкіУмь б ПиПзмТСккіР 
нСТйі, лСгОє мОзП гСлСбкПккя б ПиПзмТСккіР нСТйі. 

46.5. ЛСТйО лСгОмзСбСї гПзиОТОоії бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

К мОзСйФ д лСТягзФ бУмОкСбиююмьУя нСТйж лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР е йіУоПбжХ лСгОмзіб 
і еаСТіб, сС є СаСб'яезСбжйж гия еОУмСУФбОккя їХ лиОмкжзОйж (лСгОмзСбжйж ОвПкмОйж). 

ЛСТйО гПзиОТОоії лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж (лСгОмзСбСї гПзиОТОоії) бУмОкСбиюємьУя е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ лФкзмСй 179.9 УмОммі 179 оьСвС КСгПзУФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0264-21#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0932-16#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0932-16#n15
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ЛСТйО УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, сС лПТПгаОпПкО ОаеОоСй гТФвжй лФкзмФ 49.2 
УмОммі 49 оьСвС КСгПзУФ, мО лСТягСз лПТПХСгФ лиОмкжзіб лСгОмзіб кО лСгОккя мОзСї 
гПзиОТОоії бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛСТйО УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, сС лПТПгаОпПкО ОаеОоСй мТПмій лФкзмФ 49.2 
УмОммі 49 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд СУСаижбСУмі її УзиОгОккя мО лСгОккя бУмОкСбиююмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛСТйО, лСТягСз мО УмТСзж лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії, О мОзСд лСТягСз лТжРкяммя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй йжмкСї гПзиОТОоії бжекОпОюмьУя е ФТОХФбОккяй бжйСв йжмкСвС 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

ДПТдОбкі СТвОкж, язі бУмОкСбиююмь біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ нСТйж лСгОмзСбжХ 
гПзиОТОоіР, еСаСб'яеОкі СлТжиюгкжмж мОзі нСТйж гия бжзСТжУмОккя їХ лиОмкжзОйж 
лСгОмзіб. 

46.6. ЯзсС б ТПеФиьмОмі еОлТСбОгдПккя кСбСвС лСгОмзФ ОаС ейікж лТОбжи СлСгОмзФбОккя 
ейікююмьУя нСТйж лСгОмзСбСї ебімкСУмі, оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, язжР еОмбПТгжб мОзі 
нСТйж, еСаСб'яеОкжР СлТжиюгкжмж кСбі нСТйж ебімкСУмі. 

ДС бжекОпПккя кСбжХ нСТй гПзиОТОоіР (ТСеТОХФкзіб), язі кОажТОюмь пжккСУмі гия 
УзиОгОккя ебімкСУмі еО лСгОмзСбжР лПТіСг, сС кОУмОє еО лСгОмзСбжй лПТіСгСй, Ф язСйФ 
бігаФиСУя їХ СлТжиюгкПккя, є пжккжйж нСТйж гПзиОТОоіР (ТСеТОХФкзіб), пжккі гС мОзСвС 
бжекОпПккя. 

ЙіУия бкПУПккя ейік гС кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб е лжмОкь СлСгОмзФбОккя 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, лСбжкПк егіРУкжмж еОХСгж, лСб'яеОкі е СлТжиюгкПккяй мО 
еОУмСУФбОккяй мОзжХ ейік. 

ВжйСвж УмОмПР 46 - 50 оьСвС КСгПзУФ кП лСржТююмьУя кО гПзиОТФбОккя мСбОТіб 
(лТСгФзоії), ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбПеПкжХ е кПї біглСбігкС гС 
йжмкСвС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж (зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ Ф ожХ УмОммяХ), О мОзСд кО ікрП 
ікнСТйОоіРкП гПзиОТФбОккя, язП йіУмжмь ПзСкСйіпкі бігСйСУмі лТС УФа'єзміб СлСгОмзФбОккя, 
сС кП УмСУФюмьУя СапжУиПккя лСгОмзіб. 

ЛмОммя 47. ИУСаж, язі кПУФмь біглСбігОиькіУмь еО УзиОгПккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі 
47.1. ВіглСбігОиькіУмь еО кПлСгОккя, лСТФрПккя лСТягзФ еОлСбкПккя гСзФйПкміб 

лСгОмзСбСї ебімкСУмі, лСТФрПккя УмТСзіб їХ лСгОккя зСкмТСиююпжй СТвОкОй, 
кПгСУмСбіТкіУмь ікнСТйОоії, кОбПгПкСї Ф еОекОпПкжХ гСзФйПкмОХ, кПУФмь: 

47.1.1. юТжгжпкі СУСаж, ТПежгПкмж ОаС кПТПежгПкм КзТОїкж, язі біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ бжекОпПкі лиОмкжзОйж лСгОмзіб, О мОзСд їХ лСУОгСбі СУСаж. 

ВіглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО бігСзТПйиПкжй лігТСегіиСй 
юТжгжпкСї СУСаж кПУП юТжгжпкО СУСаО, гС УзиОгФ язСї бік бХСгжмь; 

47.1.2. ніежпкі СУСаж - лиОмкжзж лСгОмзіб мО їХ еОзСккі пж ФлСбкСбОдПкі лТПгУмОбкжзж Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй; 

47.1.3. лСгОмзСбі ОвПкмж. 

ЛмОммя 48. ЛзиОгПккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії 
48.1. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія УзиОгОємьУя еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю б лСТягзФ, 

бжекОпПкСйФ лСиСдПккяйж лФкзмФ 46.5 УмОммі 46 оьСвС КСгПзУФ мО пжккСйФ кО пОУ її 
лСгОккя. 

ЛСТйО лСгОмзСбСї гПзиОТОоії лСбжккО йіУмжмж кПСаХігкі СаСб'яезСбі ТПзбіежмж і 
біглСбігОмж кСТйОй мО ейіУмФ біглСбігкжХ лСгОмзФ мО еаСТФ. 

48.2. ИаСб'яезСбі ТПзбіежмж - оП ікнСТйОоія, язФ лСбжккО йіУмжмж нСТйО лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії мО еО бігУФмкСУмі язСї гСзФйПкм бмТОпОє бжекОпПкжР ожй КСгПзУСй УмОмФУ іе 
кОУмОккяй лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй юТжгжпкжХ кОУиігзіб. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/592-2017-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/592-2017-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/592-2017-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/592-2017-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/592-2017-%D0%BF#n10
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48.3. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія лСбжккО йіУмжмж мОзі СаСб'яезСбі ТПзбіежмж: 
 мжл гСзФйПкмО (ебімкжР, ФмСпкююпжР, ебімкжР кСбжР); 
 ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, еО язжР лСгОємьУя лСгОмзСбО гПзиОТОоія; 
 ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, сС ФмСпкюємьУя (гия ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ); 
 лСбкП кОРйПкФбОккя (лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі) лиОмкжзО лСгОмзіб евігкС е 

ТПєУмТОоіРкжйж гСзФйПкмОйж; 
 зСг лиОмкжзО лСгОмзіб евігкС е Єгжкжй гПТдОбкжй ТПєУмТСй ліглТжєйУмб мО 

СТвОкіеОоіР КзТОїкж ОаС лСгОмзСбжР кСйПТ; 
 ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС УПТію (еО кОябкСУмі) мО 

кСйПТ лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя 
бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО 
лСгОмзіб мО лСбігСйжиж лТС оП біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк і йОюмь бігйімзФ Ф 
лОУлСТмі); 

 йіУоПекОХСгдПккя (йіУоП лТСджбОккя) лиОмкжзО лСгОмзіб; 
 кОРйПкФбОккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, гС язСвС лСгОємьУя ебімкіУмь; 
 гОмО лСгОккя ебімФ (ОаС гОмО еОлСбкПккя - еОиПдкС біг нСТйж); 
 ікнСТйОоія лТС гСгОмзж, сС гСгОюмьУя гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії мО є її кПбіг'єйкСю 

пОУмжкСю; 
 ікіоіОиж, лТіебжсО мО ТПєУмТОоіРкі кСйПТж СаиізСбжХ зОТмСз ОаС ікрі бігСйСУмі, 

бжекОпПкі б ОаеОоі УьСйСйФ оьСвС лФкзмФ, лСУОгСбжХ СУіа лиОмкжзО лСгОмзіб; 
 ліглжУж лиОмкжзО лСгОмзФ - ніежпкСї СУСаж мО/ОаС лСУОгСбжХ СУіа лиОмкжзО лСгОмзФ, 

бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, еОУбігпПкі лПпОмзСю лиОмкжзО лСгОмзФ (еО кОябкСУмі). 
48.4. К СзТПйжХ бжлОгзОХ, зСиж оП біглСбігОє УФмкСУмі лСгОмзФ ОаС еаСТФ мО є кПСаХігкжй 

гия РСвС ОгйікіУмТФбОккя, нСТйО лСгОмзСбСї гПзиОТОоії гСгОмзСбС йСдП йіУмжмж мОзі 
СаСб'яезСбі ТПзбіежмж: 

 бігйімзО лТС ебімФбОккя еО УлПоіОиькжй ТПджйСй; 
 зСг бжгФ ПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі (КВДД); 
 зСг СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еО КИАМКК; 
 ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ евігкС е гОкжйж ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ кО 

гСгОкФ бОТміУмь еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг; 
 гОмО мО кСйПТ ТірПккя лТС бзиюпПккя кПлТжаФмзСбСї СТвОкіеОоії гС КПєУмТФ 

кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР; 
 СекОзО кПлТжаФмзСбСУмі СТвОкіеОоії; 
 лСбкП кОРйПкФбОккя кПТПежгПкмО; 
 йіУоПекОХСгдПккя кПТПежгПкмО; 
 кОебО мО зСг гПТдОбж ТПежгПкоії кПТПежгПкмО; 
 зСг кПТПежгПкмО, сС лТжУбСєкС гПТдОбСю, ТПежгПкмСй язСї бік є. 

48.5. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія лСбжккО аФмж ліглжУОкО: 
48.5.1. зПТібкжзСй лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю, О мОзСд СУСаСю, язО 

біглСбігОє еО бПгПккя аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. К ТОеі бПгПккя аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО лСгОккя лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії аПелСУПТПгкьС зПТібкжзСй лиОмкжзО лСгОмзФ мОзО лСгОмзСбО гПзиОТОоія 
ліглжУФємьУя мОзжй зПТібкжзСй; 

ДСУмОмкій лігмбПТгдПккяй УлТОбдкСУмі гСзФйПкмО лСгОмзСбСї ебімкСУмі є кОябкіУмь 
СТжвікОиФ ліглжУФ ФлСбкСбОдПкСї СУСаж кО гСзФйПкмі Ф лОлПТСбіР нСТйі ОаС кОябкіУмь 
кОзиОгПкСвС кО ПиПзмТСккжР гСзФйПкм збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ пж лПпОмзж 
лиОмкжзО лСгОмзФ. 

48.5.2. ніежпкСю СУСаСю - лиОмкжзСй лСгОмзіб ОаС РСвС лТПгУмОбкжзСй; 
48.5.3. СУСаСю, біглСбігОиькСю еО бПгПккя аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО лСгОккя 

лСгОмзСбСї гПзиОТОоії евігкС іе гСвСбСТСй лТС УліиькФ гіяиькіУмь ОаС ФвСгСю лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії. 

http://document.vobu.ua/korysne/dk/dk009-2010
http://document.vobu.ua/korysne/dk/katottg
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48.6. ЯзсС лСгОмзСбО гПзиОТОоія лСгОємьУя лСгОмзСбжйж ОвПкмОйж - юТжгжпкжйж 
СУСаОйж, бСкО лСбжккО аФмж ліглжУОкО зПТібкжзСй мОзСвС ОвПкмО мО СУСаСю, язО біглСбігОє 
еО бПгПккя аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії мОзСвС ОвПкмО, О язсС 
лСгОмзСбжй ОвПкмСй є лиОмкжз лСгОмзіб - ніежпкО СУСаО - мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб. 

48.7. ЙСгОмзСбО ебімкіУмь, УзиОгПкО е лСТФрПккяй кСТй оієї УмОммі, кП ббОдОємьУя 
лСгОмзСбСю гПзиОТОоією, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ лФкзмСй 46.4 УмОммі 46 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛмОммя 49. ЙСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
49.1. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія лСгОємьУя еО ебімкжР лПТіСг б ФУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй 

УмТСзж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ, б язСйФ лПТПаФбОє кО СаиізФ лиОмкжз лСгОмзіб. 
49.2. ЙиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР еО зСдкжР бУмОкСбиПкжР ожй КСгПзУСй ебімкжР 

лПТіСг, б язСйФ бжкжзОюмь Са'єзмж СлСгОмзФбОккя, ОаС Ф ТОеі кОябкСУмі лСзОекжзіб, язі 
лігиявОюмь гПзиОТФбОккю, біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ лСгОбОмж лСгОмзСбі 
гПзиОТОоії сСгС зСдкСвС СзТПйСвС лСгОмзФ, лиОмкжзСй язСвС бік є. МПР ОаеОо 
еОУмСУСбФємьУя гС бУіХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, б мСйФ пжУиі лиОмкжзіб, язі лПТПаФбОюмь кО 
УлТСсПкіР УжУмПйі СлСгОмзФбОккя СаиізФ мО ебімкСУмі.  

ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, язі СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю кФиь 
бігУСмзіб біглСбігкС гС лФкзмФ 44 лігТСегіиФ 4 ТСегіиФ XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя оьСвС 
КСгПзУФ", лСгОюмь зСкмТСиююпжй СТвОкОй гПзиОТОоії (ТСеТОХФкзж) е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб еО УлТСсПкСю нСТйСю Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОТПєУмТСбОкі біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.2 УмОммі 
2081 оьСвС КСгПзУФ, лСгОюмь гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, УлТСсПкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.8 
УмОммі 2081 оьСвС КСгПзУФ. 

49.21. ЙиОмкжзж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 212.1.15 лФкзмФ 212.1 УмОммі 212 оьСвС КСгПзУФ, О 
мОзСд лиОмкжзж, язі йОюмь гіюпі (Ф мСйФ пжУиі лТжеФлжкПкі) иіоПкеії кО лТОбС егіРУкПккя 
гіяиькСУмі е лігОзожекСю лТСгФзоією, язО лігиявОє иіоПкеФбОккю евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, 
еСаСб'яеОкі еО зСдкжР бУмОкСбиПкжР ожй КСгПзУСй ебімкжР лПТіСг лСгОбОмж лСгОмзСбі 
гПзиОТОоії кПеОиПдкС біг мСвС, пж лТСбОгжиж мОзі лиОмкжзж вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь Ф 
ебімкСйФ лПТіСгі. 

49.3. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія лСгОємьУя еО бжаСТСй лиОмкжзО лСгОмзіб, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй, б Сгжк іе мОзжХ УлСУСаіб: 

О) СУСажУмС лиОмкжзСй лСгОмзіб ОаС ФлСбкСбОдПкСю кО оП СУСаСю; 
а) кОгУжиОємьУя лСрмСю е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя мО е СлжУСй бзиОгПккя; 
б) еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб 

КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСбіТпі лСУиФвж". 

ЄгжкСю лігУмОбСю гия кПлТжРкяммя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС 
еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі є кПгіРУкіУмь збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ пж 
лПпОмзж мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі Ф еб'яезФ іе еОзікпПккяй УмТСзФ гії 
біглСбігкСвС УПТмжнізОмО бігзТжмСвС зиюпО, еО ФйСбж сС мОзО лСгОмзСбО гПзиОТОоія 
біглСбігОє бУій бжйСвОй ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО, йіУмжмь гСУмСбіТкі СаСб'яезСбі ТПзбіежмж 
мО кОгОкО Ф нСТйОмі, гСУмФлкСйФ гия її мПХкіпкСї СаТСазж. 

49.4. ЙиОмкжзж лСгОмзіб, сС кОиПдОмь гС бПижзжХ мО УПТПгкіХ ліглТжєйУмб, лСгОюмь 
лСгОмзСбі гПзиОТОоії зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв 
еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС 
ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 

ЙСгОмзСбО ебімкіУмь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лСгОємьУя б ПиПзмТСккіР нСТйі 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ бУійО лиОмкжзОйж оьСвС лСгОмзФ е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб 
КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСбіТпі лСУиФвж". 
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ЛікОкУСбО ебімкіУмь, ебім лТС нікОкУСбжР УмОк (аОиОкУ) мО ебім лТС лТжаФмзж мО еажмзж мО 
ікржР УФзФлкжР гСХіг (ебім лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж), сС лСгОюмьУя евігкС е бжйСвОйж 
ОаеОоіб лПТрСвС мО гТФвСвС лФкзмФ 46.2 УмОммі 46 оьСвС КСгПзУФ, лСгОюмьУя б ПиПзмТСккіР 
нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР 
гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж" гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб лиОмкжзОйж 
лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб мО кПлТжаФмзСбжйж ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж, 
СТвОкіеОоіяйж, язі лСгОюмь лСгОмзСбФ ебімкіУмь б ПиПзмТСккіР нСТйі. 

АаеОо пПмбПТмжР бжзиюпПкС. 
АаеОо л'ямжР бжзиюпПкС. 
49.41. КбОиінізСбОкжР кОгОбОп ПиПзмТСккжХ гСбіТпжХ лСУиФв оПкмТОиькСвС СТвОкФ 

бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, аПеСлиОмкС кОгОє лиОмкжзОй 
лСгОмзіб збОиінізСбОкі ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж. 

49.5. К ТОеі кОгУжиОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії лСрмСю, лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
егіРУкжмж мОзП біглТОбиПккя кО ОгТПУФ біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кП ліекірП кід 
еО л'ямь гкіб гС еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, бжекОпПкСвС 
оією УмОммПю, О лТж лСгОккі лСгОмзСбСї ебімкСУмі б ПиПзмТСккіР нСТйі, - кП ліекірП 
еОзікпПккя СУмОккьСї вСгжкж гкя, б язСйФ УлижбОє мОзжР вТОкжпкжР УмТСз. 

49.6. К ТОеі бмТОмж ОаС еілУФммя лСрмСбСвС біглТОбиПккя пж еОмТжйзж РСвС бТФпПккя 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ е бжкж СлПТОмСТО лСрмСбСвС еб'яезФ, мОзжР СлПТОмСТ кПУП 
біглСбігОиькіУмь біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС 
бмТОмФ ОаС еілУФммя лСрмСбСвС біглТОбиПккя еСаСб'яеОкжР кОгіУиОмж лСрмСю ОаС кОгОмж 
СУСажУмС (еО РСвС бжаСТСй) зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ гТФвжР лТжйіТкжз лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії ТОеСй е зСлією лСбігСйиПккя лТС бмТОмФ ОаС еілУФммя лСрмСбСвС біглТОбиПккя. 

49.7. ЗПеОиПдкС біг нОзмФ бмТОмж ОаС еілУФммя мОзСвС лСрмСбСвС біглТОбиПккя пж 
еОмТжйзж РСвС бТФпПккя лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж УФйФ лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя, УОйСУміРкС бжекОпПкФ кжй Ф мОзіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, лТСмявСй УмТСзіб, 
ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

49.8. ЙТжРкяммя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії є СаСб'яезСй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. Йіг пОУ 
лТжРкяммя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії ФлСбкСбОдПкО лСУОгСбО СУСаО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б 
язСйФ лПТПаФбОє кО СаиізФ лиОмкжз лСгОмзіб, еСаСб'яеОкО лПТПбіТжмж кОябкіУмь мО 
гСУмСбіТкіУмь еОлСбкПккя бУіХ СаСб'яезСбжХ ТПзбіежміб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 48.3 мО 48.4 
УмОммі 48 оьСвС КСгПзУФ. Ікрі лСзОекжзж, еОекОпПкі б лСгОмзСбіР гПзиОТОоії лиОмкжзО 
лСгОмзіб, гС її лТжРкяммя лПТПбіТоі кП лігиявОюмь. 

49.9. ЗО ФйСбж гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб бжйСв оієї УмОммі лСУОгСбО СУСаО 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язСйФ лПТПаФбОє кО СаиізФ лиОмкжз лСгОмзіб, еСаСб'яеОкО 
еОТПєУмТФбОмж лСгОмзСбФ гПзиОТОоію лиОмкжзО гОмСю її нОзмжпкСвС СмТжйОккя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

ЗО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв, бУмОкСбиПкжХ УмОммяйж 48 і 49 оьСвС КСгПзУФ лСгОмзСбО 
гПзиОТОоія, кОгОкО лиОмкжзСй, мОзСд ббОдОємьУя лТжРкямСю: 

49.9.1. еО кОябкСУмі кО бУіХ ОТзФрОХ, е язжХ УзиОгОємьУя лСгОмзСбО гПзиОТОоія мО, еО 
аОдОккяй лиОмкжзО лСгОмзіб, кО її зСлії, бігйімзж (рмОйлФ) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язжй 
СмТжйОкО лСгОмзСбО гПзиОТОоія, іе еОекОпПккяй гОмж її СмТжйОккя, ОаС збжмОкоії лТС 
лТжРкяммя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії Ф ТОеі її лСгОккя еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ, ОаС 
лСрмСбСвС лСбігСйиПккя е бігйімзСю лТС бТФпПккя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ, Ф ТОеі 
кОгУжиОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії лСрмСю; 

49.9.2. Ф ТОеі, язсС зСкмТСиююпжР СТвОк іе гСмТжйОккяй бжйСв лФкзмФ 49.11 оієї УмОммі 
кП кОгОє лиОмкжзФ лСгОмзіб лСбігСйиПккя лТС бігйСбФ Ф лТжРкяммі лСгОмзСбСї гПзиОТОоії 
ОаС Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй, кП кОгУжиОє РСвС лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф 
бУмОкСбиПкжР оією УмОммПю УмТСз. 

49.10. ВігйСбО лСУОгСбСї СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТжРкямж лСгОмзСбФ гПзиОТОоію 
е аФгь-язжХ лТжпжк, кП бжекОпПкжХ оією УмОммПю, Ф мСйФ пжУиі бжУФкПккя аФгь-язжХ кП 
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бжекОпПкжХ оією УмОммПю лПТПгФйСб сСгС мОзСвС лТжРкяммя (бзиюпОюпж ейікФ лСзОекжзіб 
мОзСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, ейПкрПккя ОаС УзОУФбОккя біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзміб 
СлСгОмзФбОккя, УФй аюгдПмкжХ бігрзСгФбОкь, кПеОзСккСвС еаіиьрПккя лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь мСсС) еОаСТСкяємьУя. 

49.11. К ТОеі лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії, еОлСбкПкСї е лСТФрПккяй бжйСв лФкзміб 48.3 мО 48.4 УмОммі 48, О мОзСд 
кПгСмТжйОккя бжйСв ОаеОоіб лПТрСвС - мТПмьСвС лФкзмФ 49.4 УмОммі 49 оьСвС КСгПзУФ 
зСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кОгОмж мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб лжУьйСбП 
лСбігСйиПккя лТС бігйСбФ Ф лТжРкяммі РСвС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії іе еОекОпПккяй лТжпжк 
мОзСї бігйСбж: 

49.11.1. Ф ТОеі СмТжйОккя мОзСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, кОгіУиОкСї лСрмСю ОаС еОУСаОйж 
ПиПзмТСккСвС еб'яезФ, - лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя її СмТжйОккя; 

49.11.2. Ф ТОеі СмТжйОккя мОзСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії СУСажУмС біг лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС 
РСвС лТПгУмОбкжзО - лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е гкя її СмТжйОккя. 

49.12. К ТОеі СмТжйОккя бігйСбж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф лТжРкяммі лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС: 

49.12.1. лСгОмж лСгОмзСбФ гПзиОТОоію мО УлиОмжмж рмТОн Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ її 
лСгОккя; 

49.12.2. СУзОТджмж ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 
56 оьСвС КСгПзУФ. 

49.13. К ТОеі язсС б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ аФгП бУмОкСбиПкС нОзм 
кПлТОбСйіТкСї бігйСбж зСкмТСиююпжй СТвОкСй (лСУОгСбСю СУСаСю) Ф лТжРкяммі 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, СУмОккя ббОдОємьУя лТжРкямСю Ф гПкь її нОзмжпкСвС СмТжйОккя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

49.14. ЗО зСдкСю еОябСю лиОмкжзО лСгОмзіб сСгС лСТФрПккя лСУОгСбСю СУСаСю 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ оієї УмОммі б СаСб'яезСбСйФ лСТягзФ лТСбСгжмьУя УиФдаСбП 
ТСеУиігФбОккя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЗО ТПеФиьмОмОйж мОзСвС ТСеУиігФбОккя бжккО лСУОгСбО СУСаО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
лТжмявФємьУя гС біглСбігОиькСУмі біглСбігкС гС еОзСкФ. 

49.15. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія ббОдОємьУя кПлСгОкСю еО ФйСбж лСТФрПккя кСТй лФкзміб 
48.3 і 48.4 УмОммі 48, ОаеОоіб лПТрСвС - мТПмьСвС лФкзмФ 49.4 УмОммі 49 оьСвС КСгПзУФ мО 
кОгОккя ОаС кОгУжиОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лиОмкжзФ лСгОмзіб лСбігСйиПккя лТС 
бігйСбФ Ф лТжРкяммі РСвС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, еСзТПйО еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б 
ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО 
ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж" гия лСгОмзСбжХ 
гПзиОТОоіР, лСгОкжХ Ф мОзжР УлСУіа. 

49.16. ЗПеОиПдкС біг кОябкСУмі бігйСбж Ф лТжРкяммі лСгОмзСбСї гПзиОТОоії лиОмкжз 
лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР лСвОУжмж лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя, УОйСУміРкС бжекОпПкП кжй Ф мОзіР 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, лТСмявСй УмТСзіб, ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

49.17. ВжзиюпПкС 
49.18. ЙСгОмзСбі гПзиОТОоії, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, лСгОюмьУя еО 

аОеСбжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, сС гСТібкює: 
49.18.1. зОиПкгОТкСйФ йіУяою (Ф мСйФ пжУиі б ТОеі УлиОмж йіУяпкжХ ОбОкУСбжХ бкПУзіб) - 

лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) йіУяоя; 

49.18.2. зОиПкгОТкСйФ збОТмОиФ ОаС зОиПкгОТкСйФ лібТіппю (Ф мСйФ пжУиі б ТОеі УлиОмж 
збОТмОиькжХ ОаС лібТіпкжХ ОбОкУСбжХ бкПУзіб) - лТСмявСй 40 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС 
кОУмОюмь еО СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) збОТмОиФ (лібТіппя); 

49.18.3. зОиПкгОТкСйФ ТСзФ, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 49.18.4 оьСвС 
лФкзмФ - лТСмявСй 60 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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49.18.4. зОиПкгОТкСйФ ТСзФ гия лиОмкжзіб лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа Ф мСйФ пжУиі 
УОйСеОРкямжХ СУіа - гС 1 мТОбкя ТСзФ, сС кОУмОє еО ебімкжй, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
ТСегіиСй IV оьСвС КСгПзУФ; 

49.18.5. бжзиюпПкС; 
49.18.6. зОиПкгОТкСйФ ТСзФ гия лиОмкжзіб лСгОмзФ кО лТжаФмСз (Ф мСйФ пжУиі лиОмкжзіб 

пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ)), гия лСгОмзСбСї гПзиОТОоії (Ф мСйФ пжУиі ТСеТОХФкзФ 
пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ), гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ), язО ТСеТОХСбФємьУя 
кОТСУмОюпжй лігУФйзСй еО Тіз, - лТСмявСй 60 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій 
зОиПкгОТкжй гкПй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ; 

49.18.7. зОиПкгОТкСйФ ТСзФ гия лиОмкжзіб гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ (Ф мСйФ пжУиі 
вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, зСТлСТОмжбкі лТОбО язжХ пОУмзСбС кОиПдОмь гПТдОбі, мО 
вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, 50 і аіиьрП бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз, лОїб) язжХ кОиПдОмь 
вСУлСгОТУьзжй мСбОТжУмбОй, пОУмзО гПТдОбж б язжХ УмОкСбжмь 100 бігУСмзіб, язі кП 
лТжРкяиж ТірПккя лТС кОТОХФбОккя гжбігПкгіб гС 1 мТОбкя ТСзФ, сС кОУмОє еО ебімкжй) гия 
ТСеТОХФкзФ пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ), гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ - гС 1 ижлкя 
ТСзФ, сС кОУмОє еО ебімкжй; 

49.18.8. язсС лиОмкжз лСгОмзіб иізбігФємьУя пж ТПСТвОкіеФємьУя (Ф мСйФ пжУиі гС 
еОзікпПккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ), гПзиОТОоія е ТПкмкСї лиОмж, ПзСиСвіпкСвС 
лСгОмзФ, йіУоПбжХ лСгОмзіб і еаСТіб йСдП лСгОбОмжУя еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, кО 
язжР лТжлОгОє гОмО иізбігОоії пж ТПСТвОкіеОоії, гС еОзікпПккя мОзСвС ебімкСвС лПТіСгФ. 

49.19. ЯзсС лСгОмзСбО гПзиОТОоія еО збОТмОи, лібТіппя, мТж збОТмОиж ОаС Тіз 
ТСеТОХСбФємьУя кОТСУмОюпжй лігУФйзСй кО лігУмОбі лСзОекжзіб аОеСбжХ лСгОмзСбжХ 
лПТіСгіб, е язжХ УзиОгОюмьУя мОзі збОТмОи, лібТіппя, мТж збОТмОиж ОаС Тіз (аПе ФТОХФбОккя 
ОбОкУСбжХ бкПУзіб), евігкС е біглСбігкжй ТСегіиСй оьСвС КСгПзУФ, еОекОпПкО лСгОмзСбО 
гПзиОТОоія лСгОємьУя Ф УмТСзж, бжекОпПкі лФкзмСй 49.18 оієї УмОммі гия мОзСвС аОеСбСвС 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, зТій лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО лТжаФмСз мО 
ТСеТОХФкзФ пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ), гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ, язі 
ТСеТОХСбФюмьУя кОТСУмОюпжй лігУФйзСй еО Тіз. 

Дия лиОмкжзіб пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ) лСгОмзСбжйж (ебімкжйж) лПТіСгОйж є 
зОиПкгОТкі: збОТмОи, лібТіппя, мТж збОТмОиж, Тіз. ЙТж оьСйФ ТСеТОХФкСз пОУмжкж пжУмСвС 
лТжаФмзФ (гСХСгФ), гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ УзиОгОємьУя кОТСУмОюпжй лігУФйзСй мО 
лСгОємьУя гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб ТОеСй е нікОкУСбСю ебімкіУмю Ф УмТСзж, лПТПгаОпПкі 
лФкзмСй 49.18.2 УмОммі 49 оьСвС КСгПзУФ (зТій лиОмкжзіб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 49.18.7 
лФкзмФ 49.18 УмОммі 49 оьСвС КСгПзУФ). 

Дия лиОмкжзіб гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ (вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО, зСТлСТОмжбкі 
лТОбО язжХ пОУмзСбС кОиПдОмь гПТдОбі, мО вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО, 50 і аіиьрП бігУСмзіб 
ОзоіР (пОУмСз, лОїб) язжХ кОиПдОмь вСУлСгОТУьзжй мСбОТжУмбОй, пОУмзО гПТдОбж б язжХ 
УмОкСбжмь 100 бігУСмзіб), лСгОмзСбжйж (ебімкжйж) лПТіСгОйж є зОиПкгОТкжР Тіз. ЙТж оьСйФ 
ТСеТОХФкСз пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ), гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ УзиОгОємьУя 
мО лСгОємьУя гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб ТОеСй е нікОкУСбСю ебімкіУмю гС 1 ижлкя ТСзФ, сС 
кОУмОє еО ебімкжй. 

ГСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ є зСТлСТОмжбкі лТОбО гПТдОбж, мО 
вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО, 50 і аіиьрП бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз, лОїб) язжХ екОХСгямьУя Ф 
УмОмФмкжХ зОлімОиОХ вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, пОУмзО гПТдОбж б язжХ УмОкСбжмь 100 
бігУСмзіб, язі кП лТжРкяиж ТірПккя лТС кОТОХФбОккя гжбігПкгіб гС 1 мТОбкя ТСзФ, сС кОУмОє 
еО ебімкжй, лСгОюмь Сгжк ТОе кО Тіз гС 1 ижлкя ТСзФ, сС кОУмОє еО ебімкжй, ТСеТОХФкСз 
пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ), гжбігПкгіб кО гПТдОбкФ пОУмзФ, УзиОгПкжР еО 
лігУФйзОйж ебімкСвС ТСзФ. 

Дия оіиПР оьСвС КСгПзУФ ліг мПТйікСй "аОеСбжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг" Уиіг 
ТСеФйімж лПТржР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг ТСзФ, бжекОпПкжР біглСбігкжй ТСегіиСй 
оьСвС КСгПзУФ. 
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49.20. ЯзсС СУмОккіР гПкь УмТСзФ лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії лТжлОгОє кО бжХігкжР 
ОаС УбямзСбжР гПкь, мС СУмОккій гкПй УмТСзФ ббОдОємьУя СлПТОоіРкжР гПкь, сС кОУмОє еО 
бжХігкжй ОаС УбямзСбжй гкПй. ГТОкжпкі УмТСзж лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії йСдФмь 
аФмж еаіиьрПкі еО лТОбжиОйж мО кО лігУмОбОХ, язі лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй. 

49.21. ЯзсС евігкС е біглСбігкжй ТСегіиСй оьСвС КСгПзУФ е лжмОкь СзТПйСвС лСгОмзФ, 
еаСТФ ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг кП бУмОкСбиПкС, лСгОмзСбО гПзиОТОоія лСгОємьУя мО 
лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя УлиОпФємьУя Ф УмТСзж, лПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй гия йіУяпкСвС 
аОеСбСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, зТій бжлОгзіб, зСиж лСгОккя лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії кП лПТПгаОпПкС мОзжй ТСегіиСй оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 50. ВкПУПккя ейік гС лСгОмзСбСї ебімкСУмі 
50.1. К ТОеі язсС Ф йОРаФмкіХ лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ (е ФТОХФбОккяй УмТСзіб гОбкСУмі, 

бжекОпПкжХ УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ) лиОмкжз лСгОмзіб УОйСУміРкС (Ф мСйФ пжУиі еО 
ТПеФиьмОмОйж ПиПзмТСккСї лПТПбіТзж) бжябияє лСйжизж, сС йіУмямьУя Ф ТОкірП лСгОкіР кжй 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії (зТій СайПдПкь, бжекОпПкжХ оією УмОммПю), бік еСаСб'яеОкжР 
кОгіУиОмж ФмСпкююпжР ТСеТОХФкСз гС мОзСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО нСТйСю пжккСвС кО 
пОУ лСгОккя ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС кП лСгОбОмж мОзжР ТСеТОХФкСз, язсС біглСбігкі ФмСпкПкі 
лСзОекжзж еОекОпОюмьУя кжй Ф УзиОгі лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО аФгь-язжР кОУмФлкжР 
лСгОмзСбжР лПТіСг, лТСмявСй язСвС мОзі лСйжизж аФиж УОйСУміРкС (Ф мСйФ пжУиі еО 
ТПеФиьмОмОйж ПиПзмТСккСї лПТПбіТзж) бжябиПкі. 

К ТОеі язсС лСзОекжзж СлТжиюгкПкСї ТОеСй е ОФгжмСТУьзжй ебімСй ТіпкСї нікОкУСбСї 
ебімкСУмі еОекОиж ейік лСТібкякС е лСзОекжзОйж ебімФ лТС нікОкУСбжР УмОк (аОиОкУ) мО ебімФ 
лТС лТжаФмж мО еажмзж мО ікржР УФзФлкжР гСХіг (ебімФ лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж), сС 
лСгОюмьУя ТОеСй е лСгОмзСбСю гПзиОТОоією евігкС е ОаеОоСй гТФвжй лФкзмФ 46.2 УмОммі 46 
оьСвС КСгПзУФ, мО мОзі ейікж ближкФиж кО лСзОекжзж ТОкірП лСгОкСї ТіпкСї лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, 
лиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз, язі біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз 
мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі" еСаСб'яеОкі СлТжиюгкюбОмж ТіпкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь мО 
ТіпкФ зСкУСиігСбОкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь ТОеСй е ОФгжмСТУьзжй ебімСй, лСгОюмь 
ФмСпкююпжР ТСеТОХФкСз гС ТіпкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії Ф УмТСз кП ліекірП 10 пПТбкя ТСзФ 
кОУмФлкСвС еО ебімкжй. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб, язжР УОйСУміРкС (Ф мСйФ пжУиі еО ТПеФиьмОмОйж ПиПзмТСккСї 
лПТПбіТзж) бжябияє нОзм еОкждПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ 
лПТіСгіб, еСаСб'яеОкжР, еО бжкямзСй бжлОгзіб, ФУмОкСбиПкжХ лФкзмСй 50.2 оієї УмОммі: 

О) ОаС кОгіУиОмж ФмСпкююпжР ТСеТОХФкСз і УлиОмжмж УФйФ кПгСлиОмж мО рмТОн Ф ТСейіТі 
мТьСХ бігУСмзіб біг мОзСї УФйж гС лСгОккя мОзСвС ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ. МПР рмТОн кП 
еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі лСгОккя ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ 
кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО лСлПТПгкіР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз е йПмСю егіРУкПккя 
УОйСУміРкСвС зСТжвФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ ОаС лТж бжекОпПккі аОеж 
СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.91.3 лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ Ф 
ТОеі егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, язсС їХ ФйСбж кП біглСбігОюмь лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж", Ф УмТСз кП ліекірП 1 дСбмкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ебімкжй; 

а) ОаС бігСаТОежмж УФйФ кПгСлиОмж Ф УзиОгі гПзиОТОоії е оьСвС лСгОмзФ, сС лСгОємьУя еО 
лСгОмзСбжР лПТіСг, кОУмФлкжР еО лПТіСгСй, Ф язСйФ бжябиПкС нОзм еОкждПккя лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя, еаіиьрПкФ кО УФйФ рмТОнФ Ф ТСейіТі л'ямж бігУСмзіб біг мОзСї УФйж, е 
біглСбігкжй еаіиьрПккяй еОвОиькСї УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя е оьСвС лСгОмзФ. 

ЯзсС ліУия лСгОпі гПзиОТОоії еО ебімкжР лПТіСг лиОмкжз лСгОмзіб лСгОє кСбФ гПзиОТОоію 
е бжлТОбиПкжйж лСзОекжзОйж гС еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя гПзиОТОоії еО 
мОзжР УОйжР ебімкжР лПТіСг ОаС лСгОє Ф кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ ФмСпкююпФ 
гПзиОТОоію бкОУиігСз бжзСкОккя бжйСв лФкзмФ 169.4 УмОммі 169 оьСвС КСгПзУФ, мС рмТОнж, 
бжекОпПкі Ф оьСйФ лФкзмі, кП еОУмСУСбФюмьУя. 

http://document.vobu.ua/doc/3241
http://document.vobu.ua/doc/3241
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50.2. ЙиОмкжз лСгОмзіб ліг пОУ лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лиОкСбжХ мО лСеОлиОкСбжХ 
лПТПбіТСз (е ФТОХФбОккяй мПТйікіб лТСгСбдПккя, еФлжкПккя ОаС лПТПкПУПккя мПТйікіб її 
лТСбПгПккя) кП йОє лТОбО лСгОбОмж ФмСпкююпі лСгОмзСбі гПзиОТОоії (ТСеТОХФкзж) гС 
лСгОкжХ кжй ТОкірП лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР е біглСбігкСвС лСгОмзФ і еаСТФ еО ебімкжР 
(лСгОмзСбжР) лПТіСг, язжР лПТПбіТяємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

МП лТОбжиС кП лСржТюємьУя кО бжлОгзж, бУмОкСбиПкі ОаеОоСй мТПмій лФкзмФ 50.1 УмОммі 
50 оьСвС КСгПзУФ. 

50.3. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб лСгОє ФмСпкююпжР ТСеТОХФкСз гС лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії, лСгОкСї еО лПТіСг, сС лПТПбіТябУя, ОаС кП лСгОє ФмСпкююпжР ТСеТОХФкСз 
лТСмявСй 20 ТСаСпжХ гкіб ліУия гОмж УзиОгПккя гСбігзж лТС лТСбПгПккя ПиПзмТСккСї 
лПТПбіТзж, язСю бУмОкСбиПкС лСТФрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО, біглСбігкжР 
зСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС кО лТСбПгПккя лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж лиОмкжзО лСгОмзіб 
еО біглСбігкжР лПТіСг. 

50.4. ЯзсС лиОмкжз йіУоПбжХ лСгОмзіб (Ф пОУмжкі лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП 
біг еПйПиькСї гіиякзж, лиОмж еО еПйию мО єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж) ліУия 
еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя ебімкСї гПзиОТОоії лСгОє гПзиОТОоію Ф еб'яезФ еі 
ейікОйж Са'єзмО мО/ОаС аОеж СлСгОмзФбОккя (кО лігУмОбі гОкжХ, бкПУПкжХ гС біглСбігкжХ 
гПТдОбкжХ ТПєУмТіб), мС рмТОнж кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ЛмОммя 51. ЙСгОккя ебімкСУмі лТС УФйж гСХСгФ, кОТОХСбОкСвС (УлиОпПкСвС) кО зСТжУмь 
лиОмкжзіб лСгОмзіб - ніежпкжХ СУіа, і УФйж ФмТжйОкСвС е кжХ лСгОмзФ, О мОзСд УФйж 
кОТОХСбОкСвС єгжкСвС бкПУзФ 

51.1. ЙиОмкжзж лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі лСгОмзСбі ОвПкмж, лиОмкжзж єгжкСвС бкПУзФ, 
еСаСб'яеОкі лСгОбОмж зСкмТСиююпжй СТвОкОй Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй гия 
лСгОмзСбСвС збОТмОиФ, лСгОмзСбжР ТСеТОХФкСз УФй гСХСгФ, кОТОХСбОкСвС (УлиОпПкСвС) кО 
зСТжУмь лиОмкжзіб лСгОмзіб - ніежпкжХ СУіа, і УФй ФмТжйОкСвС е кжХ лСгОмзФ, О мОзСд УФй 
кОТОХСбОкСвС єгжкСвС бкПУзФ, е ТСеажбзСю лС йіУяояХ ебімкСвС збОТмОиФ. 

51.2. К бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй бжлОгзОХ ТСеТОХФкзж лСгОюмьУя б ПиПзмТСккСйФ 
бжвиягі. 

ГЙАВА 3. ЙИДАМКИВІ КИЗЛКЙЬМАМІЇ 

ЛмОммя 52. ЙСгОмзСбО зСкУФиьмОоія 
52.1. ЗО ебПТкПккяй лиОмкжзіб лСгОмзіб Ф лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі 

зСкмТСиююпжР СТвОк, бжекОпПкжР ліглФкзмСй 41.1.1 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, 
кОгОє їй аПеСлиОмкС ікгжбігФОиькі лСгОмзСбі зСкУФиьмОоії е лжмОкь лТОзмжпкСвС 
еОУмСУФбОккя СзТПйжХ кСТй лСгОмзСбСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО 
гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО мОзжР зСкмТСиююпжР СТвОк, лТСмявСй 25 зОиПкгОТкжХ 
гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй СмТжйОккя мОзСвС ебПТкПккя гОкжй зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

ЗбПТкПккя лиОмкжзіб лСгОмзіб кО СмТжйОккя ікгжбігФОиькСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії Ф 
лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі лСбжккС йіУмжмж: 

 кОРйПкФбОккя гия юТжгжпкСї СУСаж ОаС лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі гия ніежпкСї 
СУСаж, лСгОмзСбФ ОгТПУФ, О мОзСд кСйПТ еОУСаФ еб'яезФ мО ОгТПУФ ПиПзмТСккСї лСрмж, 
язсС мОзі кОябкі; 

 зСг евігкС е ЄДКЙИК (гия юТжгжпкжХ СУіа) ОаС ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї 
зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб (гия ніежпкжХ СУіа) ОаС УПТію мО кСйПТ лОУлСТмО (гия 
ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя 
ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб мО СніоіРкС лСбігСйжиж 
лТС оП біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ і йОюмь бігйімзФ Ф лОУлСТмі); 

 еОекОпПккя, б пСйФ лСиявОє лТОзмжпкО кПСаХігкіУмь СмТжйОккя лСгОмзСбСї 
зСкУФиьмОоії (кОбПгПккя нОзмжпкжХ СаУмОбжк); 

 ліглжУ лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС збОиінізСбОкжР ПиПзмТСккжР ліглжУ; 
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 гОмФ ебПТкПккя. 
ЗО ебПТкПккя лиОмкжзО лСгОмзіб, сС кП біглСбігОє бжйСвОй, еОекОпПкжй Ф оьСйФ лФкзмі, 

ікгжбігФОиькО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія кП кОгОємьУя, О кОгУжиОємьУя біглСбігь еО ліглжУСй 
зПТібкжзО (еОУмФлкжзО зПТібкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) Ф лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР 
нСТйі Ф лСТягзФ мО УмТСзж, лПТПгаОпПкі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ебПТкПккя вТСйОгяк". 

КлСбкСбОдПкО СУСаО оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, йСдП лТжРкямж ТірПккя лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ ТСевиягФ ебПТкПккя 
кО СмТжйОккя ікгжбігФОиькСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії лСкОг 25-гПккжР УмТСз, ОиП кП аіиьрП 
15 зОиПкгОТкжХ гкіб, мО лжУьйСбС лСбігСйжмж лТС оП лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф лОлПТСбіР ОаС 
ПиПзмТСккіР нСТйі гС еОзікпПккя УмТСзФ, бжекОпПкСвС ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ. 

ЗО ікгжбігФОиькФ лСгОмзСбФ зСкУФиьмОоію ОаС біглСбігь, сС кОгОємьУя зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй б ПиПзмТСккіР нСТйі, кОзиОгОємьУя ПиПзмТСккжР ліглжУ ФлСбкСбОдПкСї лСУОгСбСї 
СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 

52.2. ІкгжбігФОиькО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія йОє ікгжбігФОиькжР ХОТОзмПТ і йСдП 
бжзСТжУмСбФбОмжУя бжзиюпкС лиОмкжзСй лСгОмзіб, язСйФ кОгОкС мОзФ зСкУФиьмОоію. 

52.3. ЗО бжаСТСй лиОмкжзО лСгОмзіб ікгжбігФОиькО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія кОгОємьУя б 
ФУкіР, Ф лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі. ІкгжбігФОиькО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія, кОгОкО Ф 
лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі, СаСб'яезСбС лСбжккО йіУмжмж кОебФ - ікгжбігФОиькО 
лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія, ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ б єгжкСйФ ТПєУмТі ікгжбігФОиькжХ 
лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР, СлжУ лжмОкь, сС лСТФрФюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб, е 
ФТОХФбОккяй нОзмжпкжХ СаУмОбжк, еОекОпПкжХ Ф ебПТкПккі лиОмкжзО лСгОмзіб, 
СаґТФкмФбОккя еОУмСУФбОккя кСТй еОзСкСгОбУмбО мО бжУкСбСз е лжмОкь лТОзмжпкСвС 
бжзСТжУмОккя мОзжХ кСТй еОзСкСгОбУмбО. 

52.4. ІкгжбігФОиькі лСгОмзСбі зСкУФиьмОоії кОгОюмьУя: 
 б ФУкіР нСТйі - зСкмТСиююпжй СТвОкСй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй 41.1.1 лФкзмФ 41.1 

УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд гПТдОбкжйж лСгОмзСбжйж ікУлПзоіяйж; 
 Ф лОлПТСбіР мО ПиПзмТСккіР нСТйОХ - зСкмТСиююпжй СТвОкСй, бжекОпПкжй 

ліглФкзмСй 41.1.1 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, зТій гПТдОбкжХ лСгОмзСбжХ 
ікУлПзоіР. 

ІкгжбігФОиькО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія, кОгОкО Ф лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі, 
лігиявОє ТПєУмТОоії б єгжкСйФ ТПєУмТі ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР мО 
ТСейісПккю кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, аПе еОекОпПккя кОРйПкФбОккя (лТіебжсО, ій'я, лС аОмьзСбі) 
лиОмкжзО лСгОмзіб, зСгФ евігкС е ЄДКЙИК (ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж) мО РСвС 
лСгОмзСбСї ОгТПУж. 

ДСУмФл гС еОекОпПкжХ гОкжХ єгжкСвС ТПєУмТФ ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР 
мО СніоіРкСвС бПа-УОРмФ є аПеСлиОмкжй мО біиькжй. ЙСТягСз бПгПккя мО нСТйО єгжкСвС 
ТПєУмТФ ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

52.5. МПТжмСТіОиькжР СТвОк оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еСаСб'яеОкжР кОгіУиОмж оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, ікгжбігФОиькФ лСгОмзСбФ зСкУФиьмОоію 
лТСмявСй 15 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй СмТжйОккя ебПТкПккя лиОмкжзО 
лСгОмзіб кО СмТжйОккя ікгжбігФОиькСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії, гия ТСевиягФ лжмОккя лТС 
бкПУПккя бігСйСУмПР лТС мОзФ зСкУФиьмОоію гС єгжкСвС ТПєУмТФ ікгжбігФОиькжХ 
лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР, лТС сС лСбігСйияє лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
СмТжйОбрж ікгжбігФОиькФ лСгОмзСбФ зСкУФиьмОоію біг мПТжмСТіОиькСвС СТвОкФ 
(бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ) оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТСмявСй 15 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй СмТжйОккя мОзСї 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://cabinet.tax.gov.ua/registers/ipk
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-17#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-17#n17
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зСкУФиьмОоії, ОиП кП аіиьрП 40 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй СмТжйОккя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй біглСбігкСвС ебПТкПккя лиОмкжзіб лСгОмзіб, лТжРйОє СгкП іе мОзжХ 
ТірПкь: 

 лТС бкПУПккя бігСйСУмПР лТС ікгжбігФОиькФ лСгОмзСбФ зСкУФиьмОоію гС єгжкСвС 
ТПєУмТФ ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР, лТС сС лСбігСйияє лТСмявСй 
СгкСвС ТСаСпСвС гкя е йСйПкмФ лТжРкяммя ТірПккя зСкмТСиююпжР СТвОк, язжР РСйФ 
ліглСТягзСбФємьУя; 

 лТС бігйСбФ Ф бкПУПккі бігСйСУмПР гС єгжкСвС ТПєУмТФ ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ 
зСкУФиьмОоіР, е СгкСпОУкжй кОгОккяй лиОмкжзФ лСгОмзіб біг УбСвС ійПкі 
ікгжбігФОиькСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії мО бкПУПккяй бігСйСУмПР лТС мОзФ 
зСкУФиьмОоію гС еОекОпПкСвС ТПєУмТФ, лТС сС лСбігСйияє лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС 
гкя е йСйПкмФ лТжРкяммя ТірПккя мПТжмСТіОиькжР СТвОк (бігСзТПйиПкжР лігТСегіи) 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, мО 
лиОмкжзО лСгОмзіб Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ; 

 лТС бігйСбФ Ф бкПУПккі бігСйСУмПР гС єгжкСвС ТПєУмТФ ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ 
зСкУФиьмОоіР Ф ТОеі, язсС б єгжкСйФ ТПєУмТі ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР 
ФдП йіУмжмьУя ОкОиСвіпкО ікгжбігФОиькО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія, кОгОкО мОзСйФ 
лиОмкжзФ лСгОмзіб е ожХ УОйжХ лжмОкь, язі еОекОпПкі Ф еОлжмі мОзСвС лиОмкжзО 
лСгОмзіб, лТС сС лСбігСйияє лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е йСйПкмФ лТжРкяммя 
ТірПккя зСкмТСиююпжР СТвОк, язжР РСйФ ліглСТягзСбФємьУя, мО лиОмкжзО лСгОмзіб. 

52.6. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, лТСбСгжмь лПТіСгжпкП ФеОвОиькПккя ікгжбігФОиькжХ 
лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР, О мОзСд ОкОиіеФє СаУмОбжкж, сС УбігпОмь лТС кПСгкСекОпкіУмь 
СзТПйжХ кСТй лСгОмзСбСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, рияХСй кОгОккя ФеОвОиькююпжХ лСгОмзСбжХ 
зСкУФиьмОоіР, язі еОмбПТгдФюмьУя кОзОеСй оьСвС СТвОкФ. 

КеОвОиькююпі лСгОмзСбі зСкУФиьмОоії лігиявОюмь СлТжиюгкПккю кО СніоіРкСйФ бПа-
УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, лТСмявСй л'ямж зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя їХ кОгОккя. 

ЛмОммя 53. ЗОУиігзж еОУмСУФбОккя лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР 
53.1. АаеОо лПТржР бжзиюпПкС. 
АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
К ТОеі зСиж лСиСдПккя ікгжбігФОиькСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії УФлПТПпОмь лСиСдПккяй 

ФеОвОиькююпСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії, еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя ФеОвОиькююпСї 
лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб мО/ОаС лСгОмзСбжР ОвПкм, язі гіяиж біглСбігкС гС лСгОмзСбСї 
зСкУФиьмОоії, кП ебіиькяюмьУя біг СаСб'яезФ УлиОмж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС 
ожй КСгПзУСй. 

53.2. ЙиОмкжз лСгОмзіб йСдП СУзОТджмж гС УФгФ кОзОе лТС еОмбПТгдПккя ФеОвОиькююпСї 
лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії ОаС кОгОкФ РСйФ Ф лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі ікгжбігФОиькФ 
лСгОмзСбФ зСкУФиьмОоію яз лТОбСбжР Озм ікгжбігФОиькСї гії, язі, кО гФйзФ мОзСвС лиОмкжзО 
лСгОмзіб, УФлПТПпОмь кСТйОй ОаС ейіУмФ біглСбігкСвС лСгОмзФ пж еаСТФ. 

ЛзОУФбОккя УФгСй кОзОеФ лТС еОмбПТгдПккя ФеОвОиькююпСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії ОаС 
ікгжбігФОиькСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії є лігУмОбСю гия кОгОккя кСбСї лСгОмзСбСї 
зСкУФиьмОоії е ФТОХФбОккяй бжУкСбзіб УФгФ. 

ЙТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя кОаТОккя еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ лТС 
УзОУФбОккя кОзОеФ лТС еОмбПТгдПккя ФеОвОиькююпСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії ОаС 
ікгжбігФОиькСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, ОаС зСкмТСиююпжР 
СТвОк е ФТОХФбОккяй бжУкСбзіб УФгФ еСаСб'яеОкі СлФаиізФбОмж ФеОвОиькююпФ лСгОмзСбФ 
зСкУФиьмОоію ОаС кОгОмж лиОмкжзФ лСгОмзіб ікгжбігФОиькФ лСгОмзСбФ зСкУФиьмОоію. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1266-17#n16
http://document.vobu.ua/doc/tag/upk
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ГЙАВА 4. ВИЗЗАНДЗЗЯ ЛКЖИ ЙИДАМКИВИН МА/АБИ ГКИОИВИН 
ЗИБИВ'ЯЗАЗЬ ЙЙАМЗИКА ЙИДАМКІВ, ЙИКЯДИК ЇН ЛЙЙАМИ МА 

ИЛКАКЖДЗЗЯ КІОДЗЬ КИЗМКИЙЮЮНИН ИКГАЗІВ 

ЛмОммя 54. ВжекОпПккя УФй лСгОмзСбжХ мО вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь 
54.1. КТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй, лиОмкжз лСгОмзіб 

УОйСУміРкС СапжУиює УФйФ лСгОмзСбСвС мО/ОаС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя мО/ОаС лПкі, язФ 
еОекОпОє Ф лСгОмзСбіР (йжмкіР) гПзиОТОоії ОаС ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ, сС лСгОємьУя 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй. МОзО УФйО вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя мО/ОаС лПкі ббОдОємьУя ФевСгдПкСю. 

54.2. ГТСрСбП еСаСб'яеОккя сСгС УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ, сС лігиявОє 
ФмТжйОккю мО УлиОмі (лПТПТОХФбОккю) гС аюгдПмФ б ТОеі кОТОХФбОккя/бжлиОмж гСХСгФ кО 
зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ - ніежпкСї СУСаж, ббОдОємьУя ФевСгдПкжй лСгОмзСбжй ОвПкмСй 
ОаС лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР СмТжйФє гСХСгж кП біг лСгОмзСбСвС ОвПкмО, б йСйПкм 
бжкжзкПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, язжР бжекОпОємьУя еО зОиПкгОТкСю гОмСю, 
бУмОкСбиПкСю ТСегіиСй IV оьСвС КСгПзУФ гия вТОкжпкСвС УмТСзФ УлиОмж лСгОмзФ гС 
біглСбігкСвС аюгдПмФ. 

54.3. КСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР УОйСУміРкС бжекОпжмж УФйФ вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь, ейПкрПккя (еаіиьрПккя) УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО/ОаС ейПкрПккя 
(еаіиьрПккя) біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ОаС 
біг'єйкСвС екОпПккя УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лиОмкжзО лСгОмзіб, лПТПгаОпПкжХ 
ожй КСгПзУСй ОаС ікржй еОзСкСгОбУмбСй, ОаС ейПкрПккя УФйж лСгОмзФ кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа, еОгПзиОТСбОкФ гС лСбПТкПккя е аюгдПмФ Ф еб'яезФ іе бжзСТжУмОккяй 
лиОмкжзСй лСгОмзФ лТОбО кО лСгОмзСбФ екждзФ, язсС: 

54.3.1. лиОмкжз лСгОмзіб кП лСгОє б ФУмОкСбиПкі УмТСзж лСгОмзСбФ (йжмкФ) гПзиОТОоію, О 
лТж егіРУкПккі еОХСгіб лСгОмзСбСвС зСкмТСию бУмОкСбиПкС нОзмж егіРУкПккя лиОмкжзСй 
лСгОмзіб гіяиькСУмі, сС лТжебПиО гС бжкжзкПккя Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, кОябкСУмі 
лСзОекжзіб, язі лігиявОюмь гПзиОТФбОккю, біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО кОябкСУмі 
гіюпжХ (Ф мСйФ пжУиі лТжеФлжкПкжХ) иіоПкеіР кО лТОбС егіРУкПккя гіяиькСУмі е лігОзожекСю 
лТСгФзоією, язО лігиявОє иіоПкеФбОккю евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй; 

54.3.2. гОкі лПТПбіТСз ТПеФиьмОміб гіяиькСУмі лиОмкжзО лСгОмзіб, зТій ПиПзмТСккСї 
лПТПбіТзж, УбігпОмь лТС еОкждПккя ОаС еОбжсПккя УФйж РСвС лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
мО/ОаС ікрСвС еСаСб'яеОккя, зСкмТСиь еО УлиОмСю язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, 
УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО/ОаС біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО лТжаФмСз ОаС біг'єйкСвС екОпПккя УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лиОмкжзО 
лСгОмзіб, ОаС еОбжсПккя УФйж лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, сС лігиявОє лСбПТкПккю е 
аюгдПмФ Ф еб'яезФ іе бжзСТжУмОккяй лиОмкжзСй лСгОмзФ лТОбО кО лСгОмзСбФ екждзФ, 
еОябиПкжХ Ф лСгОмзСбжХ (йжмкжХ) гПзиОТОоіяХ, ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзОХ; 

54.3.3. евігкС е лСгОмзСбжй мО ікржй еОзСкСгОбУмбСй СУСаСю, біглСбігОиькСю еО 
кОТОХФбОккя УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е СзТПйСвС лСгОмзФ ОаС еаСТФ, мО/ОаС ікрСвС 
еСаСб'яеОккя, зСкмТСиь еО УлиОмСю язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, еОУмСУФбОккя 
рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР мО кОТОХФбОккя лПкі, Ф мСйФ пжУиі еО лСТФрПккя Ф УнПТі 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, є зСкмТСиююпжР СТвОк; 

54.3.4. бжзиюпПкС; 
54.3.5. гОкі лПТПбіТСз сСгС ФмТжйОккя лСгОмзіб Ф гдПТПиО бжлиОмж, б мСйФ пжУиі 

лСгОмзСбСвС ОвПкмО, УбігпОмь лТС лСТФрПккя лТОбжи кОТОХФбОккя, ФмТжйОккя мО УлиОмж гС 
біглСбігкжХ аюгдПміб лСгОмзіб і еаСТіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, Ф мСйФ пжУиі лСгОмзФ 
кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мОзжй лСгОмзСбжй ОвПкмСй; 

54.3.6. ТПеФиьмОмж йжмкСвС зСкмТСию, СмТжйОкі ліУия еОзікпПккя лТСоПгФТж йжмкСвС 
СнСТйиПккя мО бжлФУзФ мСбОТіб, УбігпОмь лТС еОкждПккя ОаС еОбжсПккя лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь, бжекОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф йжмкжХ гПзиОТОоіяХ. 
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54.4. К ТОеі кОгХСгдПккя біг ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб гСзФйПкмОиькС 
лігмбПТгдПкжХ бігСйСУмПР сСгС зТОїкж лСХСгдПккя, бОТміУкжХ, зіиьзіУкжХ ОаС язіУкжХ 
ХОТОзмПТжУмжз, язі йОюмь екОпПккя гия СлСгОмзФбОккя мСбОТіб і лТПгйПміб лТж ббПеПккі 
(лПТПУжиОккі) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж ОаС бжбПеПккі 
(лПТПУжиОккі) мСбОТіб і лТПгйПміб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС мПТжмСТії біиькСї йжмкСї 
еСкж, язі бігТіекяюмьУя біг еОгПзиОТСбОкжХ ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя, зСкмТСиююпжР 
СТвОк йОє лТОбС УОйСУміРкС бжекОпжмж аОеФ СлСгОмзФбОккя мО лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя 
лиОмкжзО лСгОмзіб рияХСй лТСбПгПккя гіР, бжекОпПкжХ лФкзмСй 54.3 оієї УмОммі, кО лігУмОбі 
бігСйСУмПР, еОекОпПкжХ Ф мОзжХ гСзФйПкмОХ. 

54.5. ЯзсС евігкС е кСТйОйж оієї УмОммі УФйО вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ТСеТОХСбФємьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй, лиОмкжз лСгОмзіб кП кПУП біглСбігОиькСУмі еО УбСєпОУкіУмь, 
гСУмСбіТкіУмь і лСбкСмФ кОТОХФбОккя мОзСї УФйж, лТСмП кПУП біглСбігОиькіУмь еО УбСєпОУкП 
мО лСбкП лСвОрПккя кОТОХСбОкСвС ФевСгдПкСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя і йОє лТОбС 
СУзОТджмж еОекОпПкФ УФйФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 55. ЛзОУФбОккя ТірПкь зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
55.1. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС бжекОпПккя УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя 

лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС аФгь-язП ікрП ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ йСдП аФмж УзОУСбОкП 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй бжсСвС Тібкя ліг пОУ лТСбПгПккя лТСоПгФТж РСвС 
ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя мО б ікржХ бжлОгзОХ Ф ТОеі бУмОкСбиПккя кПбіглСбігкСУмі 
мОзжХ ТірПкь ОзмОй еОзСкСгОбУмбО. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
55.2. КСкмТСиююпжйж СТвОкОйж бжсСвС Тібкя гия оіиПР оьСвС КСгПзУФ є: 
 оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, - 

гия мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, їХ УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб (Ф мСйФ пжУиі гия гПТдОбкжХ 
лСгОмзСбжХ ікУлПзоіР); 

 оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, - гия 
мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 56. ИУзОТдПккя ТірПкь зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
56.1. КірПккя, лТжРкямі зСкмТСиююпжй СТвОкСй, йСдФмь аФмж СУзОТдПкі б 

ОгйікіУмТОмжбкСйФ ОаС УФгСбСйФ лСТягзФ. 
56.2. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб ббОдОє, сС зСкмТСиююпжР СТвОк кПлТОбжиькС 

бжекОпжб УФйФ вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лТжРкяб аФгь-язП ікрП ТірПккя, сС УФлПТПпжмь 
еОзСкСгОбУмбФ ОаС бжХСгжмь еО йПді лСбкСбОдПкь зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, бУмОкСбиПкжХ 
ожй КСгПзУСй ОаС ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, мОзжР лиОмкжз йОє лТОбС ебПТкФмжУя іе 
УзОТвСю лТС лПТПвияг оьСвС ТірПккя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бжсСвС Тібкя. 

56.3. ЛзОТвО лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бжсСвС Тібкя Ф лжУьйСбіР ОаС 
ПиПзмТСккіР нСТйі еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ (еО лСмТПаж - е кОиПдкжй пжкСй 
еОУбігпПкжйж зСліяйж гСзФйПкміб, ТСеТОХФкзОйж мО гСзОеОйж, язі лиОмкжз лСгОмзіб ббОдОє 
еО лСмТіакП кОгОмж е ФТОХФбОккяй бжйСв лФкзмФ 44.6 УмОммі 44 оьСвС КСгПзУФ) лТСмявСй 10 
ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОмзСбСвС 
лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС ікрСвС ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, сС СУзОТдФємьУя. 

ЙСгОккя УзОТвж б ПиПзмТСккіР нСТйі еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ егіРУкюємьУя 
лиОмкжзОйж лСгОмзіб, язі лСгОюмь ебімкіУмь б ПиПзмТСккіР нСТйі мО/ОаС лТСРриж 
ПиПзмТСккФ ігПкмжнізОоію СкиОРк б ПиПзмТСккСйФ зОаікПмі, е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб 
КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСбіТпі лСУиФвж". 

ЙТСмявСй рПУмж йіУяоіб е гОмж еОзікпПккя УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС ОаеОоСй лПТржй оьСвС 
лФкзмФ, лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС лСгОмж УзОТвФ ТОеСй е зиСлСмОккяй лТС лСкСбиПккя 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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лТСлФсПкСвС УмТСзФ кО лСгОккя УзОТвж б ОгйікіУмТОмжбкСйФ лСТягзФ мО зСліяйж 
лігмбПТгдФюпжХ гСзФйПкміб лСбОдкСУмі лТжпжк РСвС лТСлФУзФ (еО кОябкСУмі). К УзОТеі 
йСдП йіУмжмжУя зиСлСмОккя лТС лСкСбиПккя лТСлФсПкСвС УмТСзФ кО лСгОккя УзОТвж б 
ОгйікіУмТОмжбкСйФ лСТягзФ. КСкмТСиююпжР СТвОк бжсСвС Тібкя, ТСевиягОюпж зиСлСмОккя 
лиОмкжзО лСгОмзіб, лСкСбиює лТСлФсПкжР УмТСз кО лСгОккя УзОТвж б ОгйікіУмТОмжбкСйФ 
лСТягзФ, язсС бжекОє лТжпжкж РСвС лТСлФУзФ лСбОдкжйж. 

ЛзОТвж кО ТірПккя мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лСгОюмьУя гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ЛзОТвж кО ТірПккя мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, б пОУмжкі бжзСкОккя нФкзоіР зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 41.1.2 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ лСгОюмьУя гС 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

56.31. ЛзОТвж кО ТірПккя мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТжРкямі зСкмТСиююпжй СТвОкСй сСгС 
кПТПежгПкміб, язі егіРУкююмь б КзТОїкі гіяиькіУмь пПТПе бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, Ф мСйФ 
пжУиі лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО, лСгОюмьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бжсСвС Тібкя 
лТСмявСй УмТСзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 56.3 оієї УмОммі, УмСУСбкС: 

О) ТірПккя лТС беяммя кО лСгОмзСбжР Саиіз кПТПежгПкмО; 
а) лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя, бжкПУПкП Ф еб'яезФ е бжекОпПккяй вТСрСбСвС 

еСаСб'яеОккя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ліглФкзмСй 141.4.2 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС 
КСгПзУФ; 

б) лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя, бжкПУПкП Ф еб'яезФ е бжекОпПккяй вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмОйж 117.1 мО 117.4 УмОммі 117 оьСвС КСгПзУФ; 

в) лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя, бжкПУПкП Ф еб'яезФ е бжекОпПккяй вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя, лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 133.3 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗОекОпПкі б оьСйФ лФкзмі УзОТвж кПТПежгПкміб, язі егіРУкююмь б КзТОїкі гіяиькіУмь пПТПе 
бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, Ф мСйФ пжУиі лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО, ТСевиягОюмьУя Ф 
еОвОиькСйФ лСТягзФ, бжекОпПкСйФ гия зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бжсСвС Тібкя. 

АаеОо УьСйжР бжзиюпПкС. 
56.4. Йіг пОУ лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя СаСб'яеСз гСбПгПккя мСвС, сС 

аФгь-язП кОТОХФбОккя, егіРУкПкП зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, ОаС аФгь-язП ікрП ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ є лТОбСйіТкжй, лСзиОгОємьУя 
кО зСкмТСиююпжР СТвОк. 

ИаСб'яеСз гСбПгПккя лТОбСйіТкСУмі кОТОХФбОккя ОаС лТжРкяммя аФгь-язСвС ікрСвС 
ТірПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф УФгСбСйФ СУзОТдПккі бУмОкСбиюємьУя лТСоПУФОиькжй 
еОзСкСй. 

56.5. ЙиОмкжз лСгОмзіб СгкСпОУкС е лСгОккяй УзОТвж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ бжсСвС 
Тібкя еСаСб'яеОкжР лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ (е 
гСмТжйОккяй бжйСв, бжекОпПкжХ лФкзмСй 42.4 УмОммі 42 оьСвС КСгПзУФ) лСбігСйиямж 
зСкмТСиююпжР СТвОк, язжй бжекОпПкС УФйФ вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лТжРкямС ікрП 
ТірПккя, лТС СУзОТдПккя РСвС лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС аФгь-язСвС ікрСвС 
ТірПккя. 

56.6. ВжзиюпПкС. 
56.7. К ТОеі лТжРкяммя зСкмТСиююпжй СТвОкСй бжсСвС Тібкя ТірПккя лТС бігйСбФ 

лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф лСкСбиПккі лТСлФсПкСвС УмТСзФ кО лСгОккя УзОТвж б 
ОгйікіУмТОмжбкСйФ лСТягзФ ОаС лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб бжйСв лФкзмФ 56.3 оієї 
УмОммі (зТій бжлОгзіб, зСиж лиОмкжзСй лСгОмзіб аФиС лСгОкС зиСлСмОккя лТС лСкСбиПккя 
лТСлФсПкСвС УмТСзФ кО лСгОккя УзОТвж б ОгйікіУмТОмжбкСйФ лСТягзФ), лСгОкі лиОмкжзСй 
лСгОмзіб УзОТвж кП ТСевиягОюмьУя мО лСбПТмОюмьУя РСйФ іе еОекОпПккяй лТжпжк 
лСбПТкПккя. 
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56.8. КСкмТСиююпжР СТвОк, язжР ТСевиягОє УзОТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб, еСаСб'яеОкжР 
лТжРкямж бйСмжбСбОкП ТірПккя мО кОгіУиОмж РСвС лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб, 
кОУмФлкжХ еО гкПй СмТжйОккя УзОТвж, кО ОгТПУФ лиОмкжзО лСгОмзіб еОУСаОйж лСрмСбСвС 
еб'яезФ (е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя) пж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ (е гСмТжйОккяй бжйСв, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 42.4 УмОммі 42 оьСвС КСгПзУФ) ОаС кОгОмж РСйФ ліг ТСелжУзФ. 

56.9. КПТібкжз (РСвС еОУмФлкжз ОаС ФлСбкСбОдПкО СУСаО) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ йСдП 
лТжРкямж ТірПккя лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ ТСевиягФ УзОТвж лиОмкжзО лСгОмзіб лСкОг 20-
гПккжР УмТСз, бжекОпПкжР Ф лФкзмі 56.8 оієї УмОммі, ОиП кП аіиьрП 60 зОиПкгОТкжХ гкіб, мО 
лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ (е гСмТжйОккяй бжйСв, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 42.4 УмОммі 42 оьСвС КСгПзУФ) лСбігСйжмж лТС оП лиОмкжзО лСгОмзіб гС 
еОзікпПккя УмТСзФ, бжекОпПкСвС Ф лФкзмі 56.8 оієї УмОммі. 

ЯзсС бйСмжбСбОкП ТірПккя еО УзОТвСю лиОмкжзО лСгОмзіб кП кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ 
лСгОмзіб лТСмявСй 20-гПккСвС УмТСзФ ОаС лТСмявСй УмТСзФ, лТСгСбдПкСвС еО ТірПккяй 
зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, мОзО УзОТвО 
ббОдОємьУя лСбкіУмю еОгСбСиПкСю кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзіб е гкя, кОУмФлкСвС еО 
СУмОккій гкПй еОекОпПкжХ УмТСзіб. 

ЛзОТвО ббОдОємьУя мОзСд лСбкіУмю еОгСбСиПкСю кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзіб, язсС 
ТірПккя зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС 
лТСгСбдПккя УмТСзіб її ТСевиягФ кП аФиС кОгіУиОкС лиОмкжзФ лСгОмзіб гС еОзікпПккя 20-
гПккСвС УмТСзФ, еОекОпПкСвС б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ. 

56.10. КірПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, мО ТірПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, лТжРкямі еО ТСевиягСй УзОТвж лиОмкжзО лСгОмзіб, є СУмОмСпкжйж і кП лігиявОюмь 
лСгОиьрСйФ ОгйікіУмТОмжбкСйФ СУзОТдПккю, ОиП йСдФмь аФмж СУзОТдПкі б УФгСбСйФ 
лСТягзФ. 

56.11. ЗП лігиявОє СУзОТдПккю вТСрСбП еСаСб'яеОккя, УОйСУміРкС бжекОпПкП лиОмкжзСй 
лСгОмзіб. 

56.12. ЯзсС біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ зСкмТСиююпжР СТвОк УОйСУміРкС бжекОпОє 
вТСрСбП еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзіб еО лТжпжкОйж, кП лСб'яеОкжйж іе лСТФрПккяй 
лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО, мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС кО ОгйікіУмТОмжбкП 
СУзОТдПккя ТірПкь зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО 
гкПй кОгХСгдПккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя (ТірПккя) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

56.13. К ТОеі зСиж СУмОккіР гПкь УмТСзіб, еОекОпПкжХ Ф оіР УмОммі, лТжлОгОє кО бжХігкжР 
ОаС УбямзСбжР гПкь, СУмОккій гкПй мОзжХ УмТСзіб ббОдОємьУя лПТржР ТСаСпжР гПкь, сС 
кОУмОє еО бжХігкжй ОаС УбямзСбжй гкПй. 

56.14. ЛмТСзж лСгОккя УзОТвж кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС аФгь-язП ікрП 
ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ йСдФмь аФмж лТСгСбдПкі еО лТОбжиОйж і кО лігУмОбОХ, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 102.6 УмОммі 102 оьСвС КСгПзУФ. 

56.15. ЛзОТвО, лСгОкО іе гСмТжйОккяй УмТСзіб, бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй лФкзмФ 56.3 
оієї УмОммі, еФлжкяє бжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, бжекОпПкжХ Ф 
лСгОмзСбСйФ лСбігСйиПккі-ТірПккі (ТірПккі), кО УмТСз біг гкя лСгОккя мОзСї УзОТвж гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ гС гкя еОзікпПккя лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя. 

ЙТСмявСй еОекОпПкСвС УмТСзФ лСгОмзСбі бжйСвж е лСгОмзФ, сС СУзОТдФємьУя, кП 
кОгУжиОюмьУя, О УФйО вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, сС СУзОТдФємьУя, ббОдОємьУя 
кПФевСгдПкСю. 

56.16. ДкПй лСгОккя УзОТвж ббОдОємьУя гПкь нОзмжпкСвС СмТжйОккя УзОТвж 
біглСбігкжй зСкмТСиююпжй СТвОкСй, О б ТОеі кОгУжиОккя УзОТвж лСрмСю - гОмО СмТжйОккя 
біггіиПккяй лСрмСбСвС еб'яезФ біг лиОмкжзО лСгОмзіб лСрмСбСвС біглТОбиПккя іе УзОТвСю, 
язО еОекОпПкО біггіиПккяй лСрмСбСвС еб'яезФ б лСбігСйиПккі лТС бТФпПккя лСрмСбСвС 
біглТОбиПккя ОаС кО зСкбПТмі. 

56.17. ЙТСоПгФТО ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя еОзікпФємьУя: 
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56.17.1. гкПй, кОУмФлкжй еО СУмОккій гкПй УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС гия лСгОккя УзОТвж кО 
лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС аФгь-язП ікрП ТірПккя біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ Ф ТОеі, зСиж мОзО УзОТвО кП аФиО лСгОкО Ф УмТСз, лПТПгаОпПкжР ОаеОоСй лПТржй 
лФкзмФ 56.3 оієї УмОммі; 

56.17.2. гкПй СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ТірПккя біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ лТС лСбкП еОгСбСиПккя УзОТвж; 

56.17.3. гкПй СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ТірПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ; 

56.17.31. гкПй СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ТірПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ; 

56.17.4. бжзиюпПкС; 
56.17.5. гкПй ебПТкПккя лиОмкжзО лСгОмзіб гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ іе еОябСю лТС 

ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь сС СУзОТдФбОижУь. 
ДПкь еОзікпПккя лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя ббОдОємьУя гкПй 

ФевСгдПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзіб, зТій бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСвС 
ліглФкзмСй 1081.2.2 лФкзмФ 1081.2 УмОммі 1081 оьСвС КСгПзУФ. 

56.18. З ФТОХФбОккяй УмТСзіб гОбкСУмі, бжекОпПкжХ УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ, лиОмкжз 
лСгОмзіб йОє лТОбС СУзОТджмж б УФгі лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС ікрП ТірПккя 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф аФгь-язжР йСйПкм ліУия СмТжйОккя мОзСвС ТірПккя. 

КірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, СУзОТдПкП б УФгСбСйФ лСТягзФ, кП лігиявОє 
ОгйікіУмТОмжбкСйФ СУзОТдПккю. 

ЙТСоПгФТО ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя ббОдОємьУя гСУФгСбжй лСТягзСй бжТірПккя 
УлСТФ. 

ЙТж ебПТкПккі лиОмкжзО лСгОмзіб гС УФгФ е лСеСбСй сСгС бжекОккя лТСмжлТОбкжй 
мО/ОаС УзОУФбОккя ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ вТСрСбП еСаСб'яеОккя ббОдОємьУя 
кПФевСгдПкжй гС гкя кОаТОккя УФгСбжй ТірПккяй еОзСккСї Ужиж. 

56.19. К ТОеі зСиж гС лСгОккя лСеСбкСї еОябж лТСбСгжиОУя лТСоПгФТО ОгйікіУмТОмжбкСвС 
СУзОТдПккя, лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС СУзОТджмж б УФгі лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-
ТірПккя ОаС ікрП ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС кОТОХФбОккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя 
лТСмявСй йіУяоя, сС кОУмОє еО гкПй еОзікпПккя лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя 
біглСбігкС гС лФкзмФ 56.17 оієї УмОммі. 

56.20. ВжйСвж гС СнСТйиПккя УзОТвж, лСТягСз лСгОккя мО ТСевиягФ УзОТв 
бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

56.21. К ТОеі зСиж кСТйО оьСвС КСгПзУФ пж ікрСвС кСТйОмжбкС-лТОбСбСвС ОзмО, бжгОкСвС 
кО лігУмОбі оьСвС КСгПзУФ, ОаС зСиж кСТйж ТіекжХ еОзСкіб пж ТіекжХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ 
Озміб, ОаС зСиж кСТйж СгкСвС і мСвС д кСТйОмжбкС-лТОбСбСвС ОзмО УФлПТПпОмь йід УСаСю мО 
лТжлФУзОюмь кПСгкСекОпкП (йкСджккП) мТОзмФбОккя лТОб мО СаСб'яезіб лиОмкжзіб лСгОмзіб 
ОаС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, бкОУиігСз пСвС є йСдижбіУмь лТжРкямж ТірПккя кО зСТжУмь яз 
лиОмкжзО лСгОмзіб, мОз і зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, ТірПккя лТжРйОємьУя кО зСТжУмь лиОмкжзО 
лСгОмзіб. 

56.22. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзіб СУзОТдФє ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ б 
ОгйікіУмТОмжбкСйФ лСТягзФ мО/ОаС гС УФгФ, лСбігСйиПккя СУСаі лТС лігСеТФ Ф бпжкПккі 
зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя сСгС ФХжиПккя біг УлиОмж лСгОмзіб кП йСдП ґТФкмФбОмжУя 
бжзиюпкС кО оьСйФ ТірПккі гС еОзікпПккя лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя ОаС 
гС СУмОмСпкСвС бжТірПккя УлТОбж УФгСй. 

ЙСпОмСз гСУФгСбСвС ТСеУиігФбОккя УмСУСбкС лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС лСбігСйиПккя лТС 
лігСеТФ Ф бпжкПккі зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя РСвС УиФдаСбжй (лСУОгСбжй) СУСаОй кП 
йСдП аФмж лігУмОбСю гия еФлжкПккя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі ОаС еОижрПккя аПе ТСевиягФ 
УзОТвж (лСеСбФ) мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, лСгОкСї гС УФгФ б йПдОХ лТСоПгФТж СУзОТдПккя 
ТірПкь зСкмТСиююпжХ СТвОкіб. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1617-15#n233
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56.23. ИУзОТдПккя ТірПккя лТС бігйСбФ Ф ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ оією УмОммПю е ФТОХФбОккяй мОзжХ СУСаижбСУмПР: 

56.23.1 УзОТвО кО ТірПккя лТС бігйСбФ Ф ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лСгОємьУя гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ; 

56.23.2 УзОТвО кО ТірПккя лТС бігйСбФ Ф ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ ТСевиягОємьУя б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, зСйіУією оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еО ФпОУмі ФлСбкСбОдПкСї СУСаж оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ; 

56.23.3 УзОТвО кО ТірПккя лТС бігйСбФ Ф ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ ТСевиягОємьУя лТСмявСй 10 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя мОзСї УзОТвж оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. МПТйік ТСевиягФ УзОТвж кП йСдП аФмж 
лТСгСбдПкжй; 

56.23.4 язсС бйСмжбСбОкП ТірПккя еО УзОТвСю лиОмкжзО лСгОмзіб кО ТірПккя лТС 
бігйСбФ Ф ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ кП кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб лТСмявСй 10-гПккСвС УмТСзФ, 
мОзО УзОТвО ббОдОємьУя лСбкіУмю еОгСбСиПкСю кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзіб е гкя, 
кОУмФлкСвС еО СУмОккій гкПй еОекОпПкСвС УмТСзФ. 

56.24. ИУСаО-кПТПежгПкм йСдП лСгОмж гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, УзОТвФ лТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь 
еО гкПй СмТжйОккя СУСаСю-кПТПежгПкмСй лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя кПТПежгПкмФ, 
УзиОгПкСвС біглСбігкС гС УмОммі 581 оьСвС КСгПзУФ. 

56.24.1. ЛзОТвО кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ, еОТПєУмТСбОкіР яз 
лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, лСгОємьУя б ПиПзмТСккіР нСТйі пПТПе УлПоіОиькП 
лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж, 
рияХСй ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії гПТдОбкСю ОаС ОквиіРУьзСю йСбСю. 

ЛзОТвО кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ, кП еОТПєУмТСбОкіР яз лиОмкжз 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, лСгОємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ йідкОТСгкжйж 
гСвСбСТОйж КзТОїкж, О б ТОеі бігУФмкСУмі йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж е зТОїкСю СУСаж-
кПТПежгПкмО - Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

56.24.2. ЛзОТвО кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ ТСевиягОємьУя лТСмявСй 
90 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй СмТжйОккя мОзСї УзОТвж оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. МПТйік ТСевиягФ УзОТвж кП 
йСдП аФмж лТСгСбдПкжР. 

ЯзсС лТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ гкіб бйСмжбСбОкП ТірПккя еО УзОТвСю кП кОгУжиОємьУя: 
 СУСаі-кПТПежгПкмФ, еОТПєУмТСбОкіР яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, пПТПе 

УлПоіОиькП лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь 
ПиПзмТСккі лСУиФвж, 

 СУСаі-кПТПежгПкмФ, кП еОТПєУмТСбОкіР яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, Ф 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, О б ТОеі бігУФмкСУмі 
йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж е зТОїкСю СУСаж-кПТПежгПкмО - Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, 

 мОзО УзОТвО ббОдОємьУя лСбкіУмю еОгСбСиПкСю кО зСТжУмь СУСаж-кПТПежгПкмО е гкя, 
кОУмФлкСвС еО СУмОккій гкПй еОекОпПкСвС УмТСзФ. 

ЙСТягСз ТСевиягФ УзОТвж СУСаж-кПТПежгПкмО кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-
кПТПежгПкмФ бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#n199
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73-2022-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73-2022-%D0%BF#n10
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56.24.3. КірПккя еО УзОТвСю кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ, 
еОТПєУмТСбОкіР яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, кОгУжиОємьУя б ПиПзмТСккіР нСТйі 
пПТПе УлПоіОиькП лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь 
ПиПзмТСккі лСУиФвж, е СгкСпОУкжй лСбігСйиПккяй лТС кОгУжиОккя мОзСвС ТірПккя кО 
ПиПзмТСккФ ОгТПУФ СУСаж-кПТПежгПкмО, еОекОпПкФ кПю лТж ТПєУмТОоії біглСбігкС гС УмОммі 
2081 оьСвС КСгПзУФ. КірПккя еО УзОТвСю кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ, кП 
еОТПєУмТСбОкіР яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, кОгУжиОємьУя б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, О б ТОеі бігУФмкСУмі йідкОТСгкСвС 
гСвСбСТФ КзТОїкж е зТОїкСю СУСаж-кПТПежгПкмО - Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛСТйО ТірПккя еО УзОТвСю кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ 
бУмОкСбиюємьУя гПТдОбкСю мО ОквиіРУьзСю йСбОйж мО еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

56.25. ИУСаО-кПТПежгПкм, язО є биОУкжзСй ТОХФкзФ біглСбігкС гС УмОммі 393 оьСвС 
КСгПзУФ, йСдП лСгОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ УзОТвФ лТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е 
гкя СмТжйОккя СУСаСю-кПТПежгПкмСй лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ лТС 
лСТФрПккя бжйСв ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, УзиОгПкСвС біглСбігкС гС лФкзмФ 
393.9 УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛзОТвО, лСгОкО е гСмТжйОккяй УмТСзФ, бжекОпПкСвС ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, 
еФлжкяє бжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб вТСрСбжХ еСаСб’яеОкь, бжекОпПкжХ Ф лСгОмзСбСйФ 
лСбігСйиПккі, кО УмТСз біг гкя лСгОккя мОзСї УзОТвж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ гС гкя 
еОзікпПккя лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя. 

56.25.1. ЛзОТвО кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ еО лСТФрПккя бжйСв 
ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS ТСевиягОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лТСмявСй 90 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя її СмТжйОккя. ЛмТСз ТСевиягФ УзОТвж кП йСдП аФмж лТСгСбдПкС. 

ЯзсС лТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ гкіб бйСмжбСбОкП ТірПккя еО УзОТвСю кП кОгіУиОкС 
СУСаі-кПТПежгПкмФ, мОзО УзОТвО ббОдОємьУя лСбкіУмю еОгСбСиПкСю кО зСТжУмь СУСаж-
кПТПежгПкмО е гкя, кОУмФлкСвС еО СУмОккій гкПй еОекОпПкСвС УмТСзФ. 

ЙСТягСз ТСевиягФ УзОТвж кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ еО лСТФрПккя 
бжйСв ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

56.25.2. ЛСТйО ТірПккя еО УзОТвСю кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ еО 
лСТФрПккя бжйСв ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS бУмОкСбиюємьУя гПТдОбкСю мО 
ОквиіРУьзСю йСбОйж і еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 57. ЛмТСзж УлиОмж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
57.1. ЙиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР УОйСУміРкС УлиОмжмж УФйФ лСгОмзСбСвС 

еСаСб'яеОккя, еОекОпПкФ Ф лСгОкіР кжй лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ 
гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій гкПй біглСбігкСвС вТОкжпкСвС УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС ожй 
КСгПзУСй гия лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЙСгОмзСбжР ОвПкм еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя (УФйФ 
кОТОХСбОкСвС (ФмТжйОкСвС) лСгОмзФ), УОйСУміРкС бжекОпПкСвС кжй е гСХСгФ, сС 
бжлиОпФємьУя кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ - ніежпкСї СУСаж мО еО ТОХФкСз мОзСї бжлиОмж, Ф 
УмТСзж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй. 

ЛФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкФ Ф йжмкіР гПзиОТОоії, лиОмкжз лСгОмзіб 
еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж гС/ОаС кО гПкь лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії. 

АаеОо пПмбПТмжР бжзиюпПкС. 
АаеОо л'ямжР бжзиюпПкС. 
АаеОо рСУмжР бжзиюпПкС. 
АаеОо УьСйжР бжзиюпПкС. 
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АаеОо бСУьйжР бжзиюпПкС. 
АаеОо гПб'ямжР бжзиюпПкС. 
АаеОо гПУямжР бжзиюпПкС. 
АаеОо СгжкОгоямжР бжзиюпПкС. 
АаеОо гбОкОгоямжР бжзиюпПкС. 
ЯзсС вТОкжпкжР УмТСз УлиОмж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя лТжлОгОє кО бжХігкжР ОаС 

УбямзСбжР гПкь, СУмОккій гкПй УлиОмж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя ббОдОємьУя СлПТОоіРкжР  
гПкь, сС кОУмОє еО бжХігкжй ОаС УбямзСбжй гкПй. 

57.11. ЙСТягСз УлиОмж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз лТж бжлиОмі 
гжбігПкгіб 

57.11.1. К ТОеі лТжРкяммя ТірПккя сСгС бжлиОмж гжбігПкгіб лиОмкжз лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
- ПйімПкм зСТлСТОмжбкжХ лТОб, кО язі кОТОХСбФюмьУя гжбігПкгж, лТСбСгжмь еОекОпПкі 
бжлиОмж биОУкжзФ мОзжХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб кПеОиПдкС біг мСвС, пж є СлСгОмзСбФбОкжР 
лТжаФмСз, ТСеТОХСбОкжР еО лТОбжиОйж, бжекОпПкжйж УмОммПю 137 оьСвС КСгПзУФ. 

57.11.2. КТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 57.11.3 оьСвС лФкзмФ, ПйімПкм 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб, язжР лТжРйОє ТірПккя лТС бжлиОмФ гжбігПкгіб УбСїй ОзоіСкПТОй 
(биОУкжзОй), кОТОХСбФє мО бкСУжмь гС аюгдПмФ ОбОкУСбжР бкПУСз іе лСгОмзФ кО лТжаФмСз. 

АбОкУСбжР бкПУСз ТСеТОХСбФємьУя е УФйж лПТПбжсПккя гжбігПкгіб, сС лігиявОюмь 
бжлиОмі, кОг екОпПккяй Са'єзмО СлСгОмзФбОккя еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, еО 
ТПеФиьмОмОйж язСвС бжлиОпФюмьУя гжбігПкгж, вТСрСбП еСаСб'яеОккя сСгС язСвС лСвОрПкП. 
К ТОеі кОябкСУмі кПлСвОрПкСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОбОкУСбжР бкПУСз ТСеТОХСбФємьУя 
еі бУієї УФйж гжбігПкгіб, сС лігиявОюмь бжлиОмі. АбОкУСбжР бкПУСз СапжУиюємьУя еО 
УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 136.1 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ. ЛФйО гжбігПкгіб, сС 
лігиявОє бжлиОмі, кП ейПкрФємьУя кО УФйФ ОбОкУСбСвС бкПУзФ. 

ЙТж оьСйФ Ф ТОеі язсС гжбігПкгж бжлиОпФюмьУя еО кПлСбкжР зОиПкгОТкжР Тіз, мС гия 
СаТОХФкзФ УФйж еОекОпПкСвС лПТПбжсПккя бжзСТжУмСбФємьУя екОпПккя Са'єзмФ 
СлСгОмзФбОккя, СапжУиПкП лТСлСТоіРкС зіиьзСУмі йіУяоіб, еО язі УлиОпФюмьУя гжбігПкгж. 
ЗОекОпПкжР ОбОкУСбжР бкПУСз бкСУжмьУя гС аюгдПмФ гС/ОаС СгкСпОУкС е бжлиОмСю 
гжбігПкгіб. 

ЛФйО лСлПТПгкьС УлиОпПкжХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ ОбОкУСбжХ бкПУзіб 
е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліг пОУ бжлиОмж гжбігПкгіб лігиявОє еОТОХФбОккю Ф ейПкрПккя 
кОТОХСбОкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз, еОгПзиОТСбОкСвС Ф 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії еО мОзжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг. 

К ТОеі язсС УФйО ОбОкУСбСвС бкПУзФ, лСлПТПгкьС УлиОпПкСвС лТСмявСй ебімкСвС лПТіСгФ, 
лПТПбжсФє УФйФ кОТОХСбОкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя ліглТжєйУмбСй - ПйімПкмСй 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб еО мОзжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, УФйО мОзСвС лПТПбжсПккя 
лПТПкСУжмьУя Ф ейПкрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) 
лПТіСгіб гС лСбкСвС РСвС лСвОрПккя, О ліг пОУ СмТжйОккя біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя мОзСвС кОУмФлкСвС лПТіСгФ - кО ейПкрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
йОРаФмкіХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб гС лСбкСвС РСвС лСвОрПккя. 

ЛФйО УлиОпПкжХ ОбОкУСбжХ бкПУзіб е лСгОмзФ кО лТжаФмСз лТж бжлиОмі гжбігПкгіб кП 
лігиявОє лСбПТкПккю лиОмкжзФ лСгОмзіб ОаС еОТОХФбОккю б ТОХФкСз лСвОрПккя вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь е ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб (СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб). 

К ТОеі бжлиОмж гжбігПкгіб Ф нСТйі, бігйіккіР біг вТСрСбСї (зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
ліглФкзмСй 57.11.3 оьСвС лФкзмФ), аОеСю гия кОТОХФбОккя ОбОкУСбСвС бкПУзФ евігкС е 
ОаеОоОйж лПТржй мО гТФвжй оьСвС ліглФкзмФ є бОТміУмь мОзСї бжлиОмж, бжекОпПкО Ф ТірПккі 
лТС бжлиОмФ гжбігПкгіб, ОаС бОТміУмь мОзСї бжлиОмж, ТСеТОХСбОкО біглСбігкС гС лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" б СлПТОоіяХ, бжекОкжХ біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ 
зСкмТСиьСбОкжйж. ИаСб'яеСз е кОТОХФбОккя мО УлиОмж ОбОкУСбСвС бкПУзФ е лСгОмзФ еО 
бжекОпПкСю лФкзмСй 136.1 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ УмОбзСю лСзиОгОємьУя кО аФгь-язСвС 
ПйімПкмО зСТлСТОмжбкжХ лТОб (зТій лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ), сС є ТПежгПкмСй, 
кПеОиПдкС біг мСвС, пж зСТжУмФємьУя мОзжР ПйімПкм ліиьвОйж іе УлиОмж лСгОмзФ, 
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лПТПгаОпПкжйж ожй КСгПзУСй, пж Ф бжвиягі еОУмСУФбОккя УмОбзж лСгОмзФ ікрСї, кід 
бУмОкСбиПкО лФкзмСй 136.1 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ. 

МП лСиСдПккя лСржТюємьУя мОзСд кО гПТдОбкі кПзСТлСТОмжеСбОкі, зОеПккі ОаС 
зСйФкОиькі ліглТжєйУмбО, язі еОТОХСбФюмь УФйж гжбігПкгіб Ф ТСейіТі, бУмОкСбиПкСйФ 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПдОмь мОзі ліглТжєйУмбО, 
біглСбігкС гС гПТдОбкСвС ОаС йіУоПбСвС аюгдПмФ. 

ЙТж оьСйФ язсС лиОмід СУСаСю кОежбОємьУя гжбігПкгСй, мОзжР лиОмід СлСгОмзСбФємьУя 
ліг пОУ бжлиОмж евігкС е кСТйОйж, бжекОпПкжйж евігкС е лСиСдПккяйж оьСвС лФкзмФ, 
кПеОиПдкС біг мСвС, пж є СУСаО лиОмкжзСй лСгОмзФ. 

57.11.3. АбОкУСбжР бкПУСз, лПТПгаОпПкжР ліглФкзмСй 57.11.2 оьСвС лФкзмФ, кП 
УлТОбияємьУя Ф ТОеі бжлиОмж гжбігПкгіб: 

 кО зСТжУмь биОУкжзіб зСТлСТОмжбкжХ лТОб йОмПТжкУьзСї зСйлОкії, сС УлиОпФюмьУя б 
йПдОХ УФй гСХСгіб мОзСї зСйлОкії, СмТжйОкжХ Ф бжвиягі гжбігПкгіб біг ікржХ СУіа. 
ЯзсС УФйО бжлиОм гжбігПкгіб кО зСТжУмь биОУкжзіб зСТлСТОмжбкжХ лТОб 
йОмПТжкУьзСї зСйлОкії лПТПбжсФє УФйФ СмТжйОкжХ мОзСю зСйлОкією гжбігПкгіб, 
гжбігПкгж, УлиОпПкі б йПдОХ мОзСвС лПТПбжсПккя, лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю еО 
лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 57.11.2 оьСвС лФкзмФ. З йПмСю СлСгОмзФбОккя 
йОмПТжкУьзО зСйлОкія бПгП кОТСУмОюпжй лігУФйзСй Саиіз гжбігПкгіб, СмТжйОкжХ 
кПю біг ікржХ СУіа, мО гжбігПкгіб, УлиОпПкжХ кО зСТжУмь биОУкжзіб зСТлСТОмжбкжХ 
лТОб мОзСї зСйлОкії, і бігСаТОдОє Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі гжбігПкгж б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

 лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лТжаФмСз, лТжаФмСз язСвС ебіиькПкжР біг СлСгОмзФбОккя 
біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ, Ф ТСейіТі лТжаФмзФ, ебіиькПкСвС біг 
СлСгОмзФбОккя Ф лПТіСг, еО язжР бжлиОпФюмьУя гжбігПкгж; 

 ніежпкжй СУСаОй. 
57.11.4. ВжлиОмО гжбігПкгіб кО зСТжУмь ніежпкжХ СУіа (Ф мСйФ пжУиі кПТПежгПкміб) еО 

Озоіяйж ОаС зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж, язі йОюмь УмОмФУ лТжбіиПРСбОкжХ ОаС ікржР УмОмФУ, 
сС лПТПгаОпОє бжлиОмФ нізУСбОкСвС ТСейіТФ гжбігПкгіб пж УФйж, язО є аіиьрСю еО УФйФ 
бжлиОм, ТСеТОХСбОкФ кО аФгь-язФ ікрФ Озоію (зСТлСТОмжбкП лТОбС), ПйімСбОкФ мОзжй 
лиОмкжзСй лСгОмзФ, лТжТібкюємьУя е йПмСю СлСгОмзФбОккя гС бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж е 
біглСбігкжй СлСгОмзФбОккяй. 

ЙТж оьСйФ мОзО бжлиОмО кП лігиявОє СлСгОмзФбОккю яз гжбігПкгж евігкС е лСиСдПккяйж 
ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ. 

АаеОо мТПміР бжзиюпПкС. 
57.11.5. АбОкУСбжР бкПУСз е лСгОмзФ кО лТжаФмСз, УлиОпПкжР Ф еб'яезФ е 

кОТОХФбОккяй/УлиОмСю гжбігПкгіб, є кПбіг'єйкСю пОУмжкСю лСгОмзФ кО лТжаФмСз мО кП 
йСдП ТСеоікюбОмжУя яз лСгОмСз, язжР УлТОбияємьУя ліг пОУ ТПлОмТіОоії гжбігПкгіб (їХ 
УлиОмі кО зСТжУмь кПТПежгПкміб) біглСбігкС гС лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ ОаС 
йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж. 

57.11.6 ІкУмжмФмж УліиькСвС ікбПУмФбОккя ебіиькяюмьУя біг СаСб'яезФ УлиОмж ОбОкУСбжХ 
бкПУзіб е лСгОмзФ кО лТжаФмСз Ф ТОеі бжлиОмж гжбігПкгіб. 

57.11.7. АбОкУСбі бкПУзж кП УлТОбияюмьУя/кП кОТОХСбФюмьУя кО УФйж СлПТОоіР, язі гия 
оіиПР СлСгОмзФбОккя лТжТібкююмьУя гС гжбігПкгіб біглСбігкС гС ОаеОоіб пПмбПТмСвС - 
УьСйСвС ліглФкзмФ 14.1.49 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

57.11.8. КПежгПкмж Дія Лімі - лиОмкжзж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ ебіиькяюмьУя біг 
СаСб'яезФ УлиОмж ОбОкУСбжХ бкПУзіб е лСгОмзФ кО лТжаФмСз Ф ТОеі бжлиОмж гжбігПкгіб. 

57.2. К ТОеі зСиж біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ ОаС ікржХ еОзСкіб КзТОїкж зСкмТСиююпжР 
СТвОк УОйСУміРкС бжекОпОє лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзіб е лТжпжк, кП 
лСб'яеОкжХ е лСТФрПккяй лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО, мО кОгУжиОє (бТФпОє) 
лСгОмзСбП/лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС УлиОмФ УФйж/УФй лиОмкжзФ лСгОмзФ, мОзжР 
лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж кОТОХСбОкФ УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя Ф 
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УмТСзж, бжекОпПкі б оьСйФ КСгПзУі мО б УмОммі 297 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, О язсС мОзі 
УмТСзж кП бжекОпПкС, - лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй СмТжйОккя 
лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС мОзП кОТОХФбОккя. 

57.3. К ТОеі бжекОпПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО лігУмОбОйж, 
еОекОпПкжйж Ф ліглФкзмОХ 54.3.1 - 54.3.6 лФкзмФ 54.3 УмОммі 54 оьСвС КСгПзУФ, лиОмкжз 
лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж кОТОХСбОкФ УФйФ вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя лТСмявСй 10 
ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй СмТжйОккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя, зТій 
бжлОгзіб, зСиж лТСмявСй мОзСвС УмТСзФ мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб ТСелСпжкОє лТСоПгФТФ 
СУзОТдПккя ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

К ТОеі СУзОТдПккя ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС кОТОХСбОкФ УФйФ вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР УОйСУміРкС лСвОУжмж ФевСгдПкФ УФйФ, О мОзСд 
лПкю мО рмТОнкі УОкзоії еО їХ кОябкСУмі лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй 
мОзСвС ФевСгдПккя. 

57.4. ЙПкя мО рмТОнкі УОкзоії, кОТОХСбОкі кО УФйФ вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя (її пОУмзФ), 
УзОУСбОкФ еО ТПеФиьмОмОйж ОгйікіУмТОмжбкСвС пж УФгСбСвС СУзОТдПккя, мОзСд лігиявОюмь 
УзОУФбОккю, О язсС мОзі лПкя мО УОкзоії аФиж УлиОпПкі, бСкж лігиявОюмь еОТОХФбОккю б 
ТОХФкСз лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ, вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСбПТкПккю б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 43 оьСвС КСгПзУФ. 

57.5. Ліежпкі СУСаж - лиОмкжзж лСгОмзіб лСбжккі УлиОпФбОмж лСгОмзж і еаСТж, сС 
бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй, пПТПе аОкзж (Ф мСйФ пжУиі іе еОУмСУФбОккяй єгжкСвС ТОХФкзФ б 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 351 оьСвС КСгПзУФ) ОаС кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб лиОмідкжХ 
лСУиФв, ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ вТСрПР. 

К ТОеі язсС еОекОпПкі СУСаж лТСджбОюмь Ф УіиьУьзіР (УПижскіР) йіУоПбСУмі, бСкж йСдФмь 
УлиОпФбОмж лСгОмзж і еаСТж пПТПе зОУж УіиьУьзжХ (УПижскжХ) ТОг еО збжмОкоією лТС 
лТжРкяммя лСгОмзіб і еаСТіб, нСТйО язСї бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж. 

ЛмОммя 58. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя 
58.1. КСкмТСиююпжР СТвОк кОгУжиОє (бТФпОє) лиОмкжзФ лСгОмзіб лСгОмзСбП 

лСбігСйиПккя-ТірПккя, язсС УФйО вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзіб, 
лПТПгаОпПкСвС лСгОмзСбжй ОаС ікржй еОзСкСгОбУмбСй, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, ТСеТОХСбФємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй біглСбігкС гС 
УмОммі 54 оьСвС КСгПзУФ (зТій гПзиОТФбОккя мСбОТіб, лПТПгаОпПкСвС гия вТСйОгяк) ОаС 
язсС еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж зСкмТСиююпжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС нОзм: 

 кПбіглСбігкСУмі УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя УФйі, еОябиПкіР Ф лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії; 

 еОбжсПккя ТСейіТФ еОгПзиОТСбОкСвС біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО лТжаФмСз ОаС біг'єйкСвС екОпПккя УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
ТСеТОХСбОкСї лиОмкжзСй лСгОмзіб біглСбігкС гС ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ; 

 еОкждПккя ОаС еОбжсПккя УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, еОябиПкСї Ф лСгОмзСбіР 
(йжмкіР) гПзиОТОоії, ОаС УФйж лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, еОябиПкСї Ф лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, зТій бжлОгзіб, зСиж еОекОпПкП еОкждПккя 
ОаС еОбжсПккя бТОХСбОкС лТж бжкПУПккі ікржХ лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь еО 
ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж; 

 еОбжсПккя УФй лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, сС лігиявОє лСбПТкПккю е 
аюгдПмФ, еОябиПкжХ Ф лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ, еСзТПйО лТж бжзСТжУмОккі лТОбО кО 
лСгОмзСбФ екждзФ біглСбігкС гС ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ; 

 кОябкСУмі лСйжиСз лТж бжекОпПккі СаСб'яезСбжХ ТПзбіежміб лСгОмзСбСї кОзиОгкСї 
мО/ОаС бігУФмкСУмі ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя 
гС лСгОмзСбСї кОзиОгкСї лТСмявСй вТОкжпкжХ УмТСзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

58.1.1. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя йіУмжмь: 

http://document.vobu.ua/doc/3180
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1) УФйФ мО лігУмОбФ гия бжекОпПккя (кОТОХФбОккя/ейПкрПккя) вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя 
мО/ОаС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, сС лСбжкПк УлиОмжмж лиОмкжз лСгОмзіб, мО/ОаС УФйФ мО 
лігУмОбФ гия ейПкрПккя аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО/ОаС ейПкрПккя біг'єйкСвС 
екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ОаС біг'єйкСвС екОпПккя УФйж 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, мО/ОаС ейПкрПккя лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, 
еОгПзиОТСбОкСвС гС лСбПТкПккя е аюгдПмФ, еСзТПйО лТж бжзСТжУмОккі лТОбО кО лСгОмзСбФ 
екждзФ, мО/ОаС еаіиьрПккя/ейПкрПккя УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, еОябиПкСї Ф 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, ОаС УФйж лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, еОябиПкСї Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, мО лСУжиОккя кО кСТйж оьСвС КСгПзУФ мО/ОаС ікрСвС еОзСкФ, 
зСкмТСиь еО бжзСкОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, біглСбігкС гС язжХ 
егіРУкПкС їХ ТСеТОХФкСз; 

2) лСлПТПгдПккя лТС кПСаХігкіУмь УзиОгПккя мО ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС кПї ОаС лТС 
кПСаХігкіУмь бжлТОбиПккя лСйжиСз, гСлФсПкжХ ліг пОУ еОекОпПккя ТПзбіежміб лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї (Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй); 

3) вТОкжпкі УмТСзж УлиОмж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя мО/ОаС УмТСзж бжлТОбиПккя 
лиОмкжзСй лСгОмзіб лСзОекжзіб лСгОмзСбСї ебімкСУмі мО/ОаС ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС кПї ОаС 
бжлТОбиПккя лСйжиСз, гСлФсПкжХ ліг пОУ еОекОпПккя ТПзбіежміб лСгОмзСбСї кОзиОгкСї; 

4) лСлПТПгдПккя лТС кОУиігзж кПбжзСкОккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя б 
ФУмОкСбиПкжР УмТСз; 

5) вТОкжпкі УмТСзж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй гия СУзОТдПккя лСгОмзСбСвС 
лСбігСйиПккя-ТірПккя. 

К лСгОмзСбСйФ лСбігСйиПккі-ТірПккі еОекОпОємьУя ОаС гСгОємьУя гС кьСвС гПмОиькжР 
ТСеТОХФкСз лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя (еО кОябкСУмі) мО рмТОнкжХ нікОкУСбжХ УОкзоіР. 

58.1.2. К ТОеі язсС лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя лТжРкямС еО ТПеФиьмОмОйж 
гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж мО є лТСоПУФОиькСю лігУмОбСю лТжмявкПккя СУСаж гС нікОкУСбСї 
біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя лСгОмзСбСвС лТОбСлСТФрПккя, бСкС гСгОмзСбС гС ікнСТйОоії, 
кОбПгПкСї Ф лФкзмі 58.1.1 оієї УмОммі, лСбжккС йіУмжмж: 

1) СаґТФкмСбОкФ лігУмОбФ гия бжекОпПккя (кОТОХФбОккя/ейПкрПккя) вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя мО/ОаС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, сС лСбжкПк УлиОмжмж лиОмкжз лСгОмзіб, 
мО/ОаС ейПкрПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО/ОаС ейПкрПккя біг'єйкСвС 
екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ОаС біг'єйкСвС екОпПккя УФйж 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, мО/ОаС ейПкрПккя лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, 
еОгПзиОТСбОкСвС гС лСбПТкПккя е аюгдПмФ, еСзТПйО лТж бжзСТжУмОккі лТОбО кО лСгОмзСбФ 
екждзФ, мО/ОаС еОкждПккя пж еОбжсПккя УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, еОябиПкСї Ф 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, ОаС УФйж лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, еОябиПкСї Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф бжвиягі нОзмжпкСї лігУмОбж, О УОйП бжзиОгПккя УмжУиСвС 
ейіУмФ сСгС бжябиПкжХ лПТПбіТзСю лСТФрПкь бжйСв лСгОмзСбСвС, бОиюмкСвС мО ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО е кОбПгПккяй ікнСТйОоії сСгС: 

 СаУмОбжк бпжкПкжХ лТОбСлСТФрПкь, язі бігСаТОдПкі б Озмі лПТПбіТзж, О мОзСд 
бУмОкСбиПкі лТж ТСевиягі кОгОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб біглСбігкС гС ліглФкзмФ 16.1.5 
лФкзмФ 16.1 УмОммі 16 мО лФкзмФ 86.7 УмОммі 86 ТСегіиФ I оьСвС КСгПзУФ лжУьйСбжХ 
лСяУкПкь мО їХ гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя (еСзТПйО сСгС СаУмОбжк, сС 
УмСУФюмьУя лСгії лТОбСлСТФрПккя, мО бджмжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб еОХСгіб сСгС 
гСмТжйОккя лТОбжи мО кСТй еОзСкСгОбУмбО, е лСУжиОккяй кО гСзФйПкмж мО ікрі 
нОзмжпкі гОкі, сС лігмбПТгдФюмь еОекОпПкі СаУмОбжкж); 

 лПТіСгФ (зОиПкгОТкжР гПкь ОаС йіУяоь, збОТмОи, лібТіппя, мТж збОТмОиж, Тіз) 
нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі лиОмкжзО лСгОмзіб, лТж егіРУкПккі язСї бпжкПкС 
оі лСТФрПккя; 

 ТСеТОХФкзФ УФйж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, сС лСбжкПк УлиОмжмж лиОмкжз лСгОмзіб, 
мО/ОаС ейПкрПккя аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО/ОаС ейПкрПккя біг'єйкСвС 
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екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ОаС біг'єйкСвС екОпПккя 
УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, мО/ОаС ейПкрПккя УФйж лСгОмзФ кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа, еОгПзиОТСбОкСї гС лСбПТкПккя е аюгдПмФ лТж бжзСТжУмОккі лТОбО кО 
лСгОмзСбФ екждзФ, мО/ОаС еОкждПккя пж еОбжсПккя УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, 
еОябиПкСї Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, ОаС УФйж лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, еОябиПкСї Ф 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь; 

 Ф ТОеі язсС лПТПбіТзСю бжябиПкС нОзмж еОкждПккя (кПкОТОХФбОккя мО/ОаС 
кПФмТжйОккя) лиОмкжзСй лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі лСгОмзСбжй ОвПкмСй, лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь - гСгОмзСбС еОекОпОємьУя вТОкжпкжР УмТСз УлиОмж мОзжХ лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь, Ф мСйФ пжУиі еО біглСбігкі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж, лС язжХ бжябиПкС 
мОзП еОкждПккя (кПкОТОХФбОккя мО/ОаС кПФмТжйОккя); 

 кОгОккя ОаС кПкОгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб еОлПТПпПкь, лжУьйСбжХ лСяУкПкь мО 
гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб, еСзТПйО сСгС СаУмОбжк бжябиПкжХ лСТФрПкь, кОгОкСї 
лиОмкжзСй лСгОмзіб ікнСТйОоії, язО УлТСУмСбФє кОябкіУмь РСвС бжкж, кОябкСУмі 
лСй'язрФюпжХ СаУмОбжк ОаС СаУмОбжк, сС ебіиькяюмь біг нікОкУСбСї 
біглСбігОиькСУмі біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ; 

 кСТйОмжбкСї лігУмОбж - лСУжиОккя кО кСТйФ оьСвС КСгПзУФ мО/ОаС ікрСвС еОзСкФ, 
зСкмТСиь еО бжзСкОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, біглСбігкС гС язСї 
аФиС еТСаиПкС ТСеТОХФкСз ОаС лПТПТОХФкСз вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО 
лСгОмзіб; 

2) лСУжиОккя кО Озм гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж; 
3) гПмОиькжР ТСеТОХФкСз рмТОнкжХ УОкзоіР (нікОкУСбжХ УОкзоіР, рмТОніб), Ф мСйФ пжУиі 

рмТОнкжХ УОкзоіР ОаС лПкі, еО лСТФрПккя ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО бжзСкОккяй 
язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, О мОзСд лСУжиОккя кО кСТйж оьСвС КСгПзУФ 
мО/ОаС ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, біглСбігкС гС язСвС аФиС еТСаиПкС мОзжР ТСеТОХФкСз; 

4) ікнСТйОоію сСгС кОябкСУмі СаУмОбжк, язі біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ лСй'язрФюмь, 
СамядФюмь ОаС ебіиькяюмь біг нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі. 

58.2. ЛСТйО мО лСТягСз кОгіУиОккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя бжекОпОюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя кОгУжиОємьУя (бТФпОємьУя) еО зСдкжй СзТПйжй 
лСгОмзСй, еаСТСй мО/ОаС ТОеСй іе рмТОнкжйж УОкзоіяйж, лПТПгаОпПкжйж ожй КСгПзУСй, О 
мОзСд еО зСдкСю рмТОнкСю (нікОкУСбСю) УОкзоією еО лСТФрПккя кСТй ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО мОзжР зСкмТСиююпжР СТвОк, 
мО/ОаС лПкПю еО лСТФрПккя УмТСзіб ТСеТОХФкзіб Ф УнПТі еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

К ТОеі ейПкрПккя (еаіиьрПккя) зСкмТСиююпжй СТвОкСй УФйж аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя мО/ОаС ейПкрПккя біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
лТжаФмСз ОаС біг'єйкСвС екОпПккя УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лиОмкжзФ лСгОмзіб 
кОгУжиОюмьУя (бТФпОюмьУя) СзТПйі лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя. 

КСкмТСиююпжР СТвОк бПгП ТПєУмТ бжгОкжХ лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь сСгС 
лиОмкжзіб лСгОмзіб. 

К ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, кОгіУиОкжХ 
(бТФпПкжХ) лиОмкжзОй лСгОмзіб, йіУмжмьУя ікнСТйОоія лТС: 

1) гОмж УзиОгОккя, кОгіУиОккя (бТФпПккя) мО СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 
лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя; 

2) гОмФ бігзижзОккя ОаС ейікж лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя; 
3) бжекОпПкФ УФйФ (кОТОХФбОккя/ейПкрПккя) вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя мО/ОаС 

лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, сС лСбжкПк УлиОмжмж лиОмкжз лСгОмзіб, мО/ОаС ейПкрПккя УФйж 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО/ОаС ейПкрПккя біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО лТжаФмСз ОаС біг'єйкСвС екОпПккя УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, мО/ОаС 
ейПкрПккя лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, еОгПзиОТСбОкСвС гС лСбПТкПккя е аюгдПмФ, 
еСзТПйО лТж бжзСТжУмОккі лТОбО кО лСгОмзСбФ екждзФ, мО/ОаС еОкждПккя пж еОбжсПккя 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-16#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
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УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, еОябиПкСї Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, ОаС УФйж лСгОмзСбСвС 
зТПгжмФ, еОябиПкСї Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, мО гОмж кОУмОккя 
вТОкжпкСвС УмТСзФ їХ УлиОмж; 

4) УмОк ФевСгдПккя УФй, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 3 оієї пОУмжкж; 
5) УмТСзж УлиОмж УФй, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 3 оієї пОУмжкж; 
6) бжкжзкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб, гОмФ мО кСйПТ лСгОмзСбСї бжйСвж; 
7) СУзОТдПккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя б ОгйікіУмТОмжбкСйФ ОаС УФгСбСйФ 

лСТягзФ. 
К ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, кОгіУиОкжХ 

(бТФпПкжХ) лиОмкжзОй лСгОмзіб, йСдП йіУмжмжУя ікрО ікнСТйОоія. 
МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, є 

мПХкіпкжй ОгйікіУмТОмСТСй ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, кОгіУиОкжХ (бТФпПкжХ) лиОмкжзОй лСгОмзіб. 

Дия оіиПР бкПУПккя бігСйСУмПР гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, кОгіУиОкжХ (бТФпПкжХ) лиОмкжзОй лСгОмзіб, мПХкіпкжй 
ОгйікіУмТОмСТСй кОгОємьУя гСУмФл оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжй СТвОкОй гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ 
лСбігСйиПкь-ТірПкь зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, кОгіУиОкжХ (бТФпПкжХ) лиОмкжзОй лСгОмзіб. 

ЙСТягСз ікнСТйОоіРкСї беОєйСгії йід оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжйж СТвОкОйж мО оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжйж 
СТвОкОйж сСгС кОгОккя гСУмФлФ гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, кОгіУиОкжХ (бТФпПкжХ) лиОмкжзОй лСгОмзіб, бУмОкСбиюємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

58.3. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя кОгУжиОємьУя (бТФпОємьУя) лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. 

58.4. ВжзиюпПкС. 

ЛмОммя 581. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ 
581.1. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ, кП еОТПєУмТСбОкіР яз лиОмкжз 

лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, кОгУжиОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікСеПйкСї гПТдОбж гия 
ікнСТйФбОккя СУСаж-кПТПежгПкмО, язсС СУСаО-кПТПежгПкм кП еОТПєУмТФбОиОУя яз лиОмкжз 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф бжлОгзОХ мО лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 2081 оьСвС 
КСгПзУФ. 

581.2. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ, еОТПєУмТСбОкіР яз лиОмкжз лСгОмзФ 
кО гСгОкФ бОТміУмь, кОгУжиОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, язсС мОзО СУСаО-кПТПежгПкм: 

 кП лСгОє УлТСсПкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію Ф бУмОкСбиПкжР мПТйік; 
 кП УлиОпФє ФевСгдПкФ УФйФ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф 

бУмОкСбиПкжР мПТйік; 
 егіРУкює ікрП лСТФрПккя бжйСв оьСвС КСгПзУФ, еО язП біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ 

лПТПгаОпПкО біглСбігОиькіУмь Ф бжвиягі рмТОнкСї (нікОкУСбСї) УОкзоії. 
МОзП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя б ПиПзмТСккіР нСТйі пПТПе УлПоіОиькП 

лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж, е 
СгкСпОУкжй лСбігСйиПккяй кО ПиПзмТСккФ ОгТПУФ СУСаж-кПТПежгПкмО, еОекОпПкФ кПю лТж 
ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС УмОммі 2081 оьСвС КСгПзУФ, 
лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия УлижбФ бУмОкСбиПкжХ мПТйікіб УлиОмж ФевСгдПкСї УФйж 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСгОккя УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії мО/ОаС 
бУмОкСбиПккя нОзмФ ікрСвС лСТФрПккя бжйСв оьСвС КСгПзУФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-20#n16
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581.3. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ, еОекОпПкП Ф оіР УмОммі, лСбжккС 
йіУмжмж: 

 лігУмОбФ гия РСвС УзиОгОккя мО/ОаС кОТОХФбОккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя; 
 УФйФ вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, сС лСбжккО УлиОмжмж СУСаО-кПТПежгПкм; 
 вТОкжпкі УмТСзж мО лСТягСз УлиОмж мОзСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя; 
 ТПзбіежмж бОиюмкСвС ТОХФкзО, бігзТжмСвС оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 

ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ 
зСрміб, б ФлСбкСбОдПкСйФ аОкзФ, кО язжР УлиОпФємьУя вТСрСбП еСаСб'яеОккя; 

 лСлПТПгдПккя лТС кПСаХігкіУмь лСгОккя УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії; 
 вТОкжпкі УмТСзж мО лСТягСз СУзОТдПккя мОзСвС лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя. 

ДС лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ гСгОємьУя ТСеТОХФкСз вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя. 

ЛСТйО лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя СУСаі-кПТПежгПкмФ і ТСеТОХФкзФ вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя бУмОкСбиююмьУя гПТдОбкСю мО ОквиіРУьзСю йСбОйж мО еОмбПТгдФюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

581.4. ЛФйО вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, еОекОпПкО Ф лСгОмзСбСйФ лСбігСйиПккі СУСаі-
кПТПежгПкмФ, лігиявОє УлиОмі лТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй 
СмТжйОккя мОзСвС лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя, ОаС СУзОТдПккю Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
лФкзмСй 56.24 УмОммі 56 оьСвС КСгПзУФ. 

581.5. ЗПУлиОпПкО ФевСгдПкО УФйО вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, еОекОпПкО Ф лСгОмзСбСйФ 
лСбігСйиПккі, УмявФємьУя біглСбігкС гС УмОммі 1041 оьСвС КСгПзУФ. ЙТж оьСйФ кСТйж УмОмПР 
59, 60, 87 - 101 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ЛмОммя 59. ЙСгОмзСбО бжйСвО 
59.1. К ТОеі зСиж Ф лиОмкжзО лСгОмзіб бжкжз лСгОмзСбжР аСТв, зСкмТСиююпжР СТвОк 

кОгУжиОє (бТФпОє) РСйФ лСгОмзСбФ бжйСвФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ гия кОгУжиОккя 
(бТФпПккя) лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя. 

ЙСгОмзСбО бжйСвО йСдП кОгУжиОмжУя (бТФпОмжУя) зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО йіУоПй 
СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзіб, б язСйФ СаиізСбФємьУя лСгОмзСбжР аСТв лиОмкжзО лСгОмзіб. 

ЙСгОмзСбО бжйСвО кП кОгУжиОємьУя (кП бТФпОємьУя), О еОХСгж, УлТяйСбОкі кО лСвОрПккя 
(УмявкПккя) лСгОмзСбСвС аСТвФ, кП еОУмСУСбФюмьУя, язсС еОвОиькО УФйО лСгОмзСбСвС аСТвФ 
лиОмкжзО лСгОмзіб кП лПТПбжсФє УмО біУійгПУямж кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб 
вТСйОгяк. К ТОеі еаіиьрПккя еОвОиькСї УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ гС ТСейіТФ, сС лПТПбжсФє 
УмС біУійгПУям кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк, зСкмТСиююпжР СТвОк 
кОгУжиОє (бТФпОє) лСгОмзСбФ бжйСвФ мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб. ЛмТСз гОбкСУмі, 
бжекОпПкжР лФкзмСй 102.4 УмОммі 102 оьСвС КСгПзУФ гия УмявкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ, Ф 
мОзСйФ бжлОгзФ ТСелСпжкОємьУя кП ТОкірП гкя бжкжзкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ Ф УФйі, сС 
лПТПбжсФє УмС біУійгПУям кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

59.2. ВжзиюпПкС.  
59.3. ЙСгОмзСбО бжйСвО ТОеСй е гПмОиькжй ТСеТОХФкзСй УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ 

кОгУжиОємьУя кП ТОкірП лПТрСвС ТСаСпСвС гкя ліУия еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ УлиОмж 
УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя. 

ЙСгОмзСбО бжйСвО лСбжккО йіУмжмж бігСйСУмі лТС нОзм бжкжзкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ 
мО лТОбО лСгОмзСбСї еОУмОбж, ТСейіТ лСгОмзСбСвС аСТвФ, язжР еОаПелПпФємьУя лСгОмзСбСю 
еОУмОбСю, СаСб'яеСз лСвОУжмж лСгОмзСбжР аСТв мО йСдижбі кОУиігзж РСвС кПлСвОрПккя б 
ФУмОкСбиПкжР УмТСз, лСлПТПгдПккя лТС СлжУ Озмжбіб, язі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
йСдФмь аФмж лТПгйПмСй лСгОмзСбСї еОУмОбж, О мОзСд лТС йСдижбі гОмФ мО пОУ лТСбПгПккя 
лФаиіпкжХ мСТвіб е їХ лТСгОдФ. 

59.4. ЙСгОмзСбО бжйСвО кОгУжиОємьУя (бТФпОємьУя) мОзСд лиОмкжзОй лСгОмзіб, язі 
УОйСУміРкС лСгОиж лСгОмзСбі гПзиОТОоії, ОиП кП лСвОУжиж УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1679-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-17#n16
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бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй УмТСзж, аПе лСлПТПгкьСвС кОгУжиОккя (бТФпПккя) лСгОмзСбСвС 
лСбігСйиПккя-ТірПккя. 

59.5. К ТОеі язсС Ф лиОмкжзО лСгОмзіб, язСйФ кОгіУиОкС (бТФпПкС) лСгОмзСбФ бжйСвФ, УФйО 
лСгОмзСбСвС аСТвФ еаіиьрФємьУя (ейПкрФємьУя), лСвОрПккю лігиявОє бУя УФйО лСгОмзСбСвС 
аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, сС іУкФє кО гПкь лСвОрПккя. 

К ТОеі язсС ліУия кОлТОбиПккя (бТФпПккя) лСгОмзСбСї бжйСвж УФйО лСгОмзСбСвС аСТвФ 
ейікжиОУя, ОиП лСгОмзСбжР аСТв кП аФб лСвОрПкжР б лСбкСйФ СаУяеі, лСгОмзСбО бжйСвО 
гСгОмзСбС кП кОгУжиОємьУя (кП бТФпОємьУя). 

ЛмОммя 60. ВігзижзОккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя і лСгОмзСбСї бжйСвж 
60.1. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС лСгОмзСбО бжйСвО ббОдОюмьУя 

бігзижзОкжйж, язсС: 
60.1.1. УФйО лСгОмзСбСвС аСТвФ УОйСУміРкС лСвОрОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб ОаС 

СТвОкСй УмявкПккя; 
60.1.2. зСкмТСиююпжР СТвОк УзОУСбФє ТОкірП лТжРкямП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-

ТірПккя лТС кОТОХФбОккя УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбФ бжйСвФ; 
60.1.3. зСкмТСиююпжР СТвОк ейПкрФє кОТОХСбОкФ УФйФ вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ТОкірП 

лТжРкямСвС лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС УФйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ, бжекОпПкФ б 
лСгОмзСбіР бжйСеі; 

60.1.4. ТірПккяй УФгФ, сС кОаТОиС еОзСккСї Ужиж, УзОУСбФємьУя лСбігСйиПккя-ТірПккя 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ОаС УФйО лСгОмзСбСвС аСТвФ, бжекОпПкО б лСгОмзСбіР бжйСеі; 

60.1.5. ТірПккяй УФгФ, сС кОаТОиС еОзСккСї Ужиж, ейПкрФємьУя УФйО вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя, бжекОпПкО Ф лСгОмзСбСйФ лСбігСйиПккі-ТірПккі зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, ОаС 
УФйО лСгОмзСбСвС аСТвФ, бжекОпПкО б лСгОмзСбіР бжйСеі. 

60.2. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 60.1.1 лФкзмФ 60.1 оієї УмОммі, лСгОмзСбО бжйСвО 
ббОдОємьУя бігзижзОкСю Ф гПкь, лТСмявСй язСвС бігаФиСУя лСвОрПккя УФйж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ б лСбкСйФ СаУяеі. 

60.3. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 60.1.2 лФкзмФ 60.1 оієї УмОммі, лСгОмзСбП 
лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС лСгОмзСбО бжйСвО ббОдОюмьУя бігзижзОкжйж е гкя лТжРкяммя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй ТірПккя лТС УзОУФбОккя мОзСвС лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-
ТірПккя ОаС лСгОмзСбСї бжйСвж. 

60.4. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 60.1.3 і 60.1.5 лФкзмФ 60.1 оієї УмОммі, лСгОмзСбП 
лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС лСгОмзСбО бжйСвО ббОдОюмьУя бігзижзОкжйж е гкя 
кОгХСгдПккя гС лиОмкжзО лСгОмзіб лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС лСгОмзСбСї 
бжйСвж, язі йіУмямь ейПкрПкФ УФйФ вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

60.5. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 60.1.4 лФкзмФ 60.1 оієї УмОммі, лСгОмзСбП 
лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС лСгОмзСбО бжйСвО ббОдОюмьУя бігзижзОкжйж Ф гПкь кОаТОккя 
еОзСккСї Ужиж біглСбігкжй ТірПккяй УФгФ. 

60.6. ЯзсС кОТОХСбОкО УФйО вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ 
еаіиьрФємьУя бкОУиігСз їХ ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя, ТОкірП кОгіУиОкП (бТФпПкП) 
лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС лСгОмзСбО бжйСвО кП бігзижзОюмьУя. ЗО УФйФ 
еаіиьрПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя кОгУжиОємьУя СзТПйП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-
ТірПккя, О кО УФйФ еаіиьрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ СзТПйО лСгОмзСбО бжйСвО кП 
кОгУжиОємьУя (кП бТФпОємьУя). 

60.7. ВжзиюпПкС. 

ГЙАВА 5. ЙИДАМКИВИЕ КИЗМКИЙЬ 

ЛмОммя 61. ВжекОпПккя лСгОмзСбСвС зСкмТСию мО лСбкСбОдПккя СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж 
сСгС РСвС егіРУкПккя 

61.1. ЙСгОмзСбжР зСкмТСиь - УжУмПйО еОХСгіб, сС бджбОюмьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж 
мО зССТгжкФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
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ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, е йПмСю зСкмТСию лТОбжиькСУмі кОТОХФбОккя, 
лСбкСмж і УбСєпОУкСУмі УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб, О мОзСд гСмТжйОккя еОзСкСгОбУмбО е 
лжмОкь ТПвФиюбОккя СаівФ вСмібзж, лТСбПгПккя ТСеТОХФкзСбжХ мО зОУСбжХ СлПТОоіР, 
лОмПкмФбОккя, иіоПкеФбОккя мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
61.2. ЙСгОмзСбжР зСкмТСиь егіРУкюємьУя СТвОкОйж, еОекОпПкжйж Ф УмОммі 41 оьСвС 

КСгПзУФ, б йПдОХ їХ лСбкСбОдПкь, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 
61.3. ИТвОкж ЛиФдаж аПелПзж КзТОїкж, ЗОоіСкОиькСї лСиіоії КзТОїкж, лТСзФТОмФТж, ікрі 

лТОбССХСТСккі СТвОкж мО їХ УиФдаСбі (лСУОгСбі) СУСаж кП йСдФмь аТОмж аПелСУПТПгкьСї 
ФпОУмі Ф лПТПбіТзОХ, сС лТСбСгямьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж, мО лТСбСгжмж лПТПбіТзж 
УФа'єзміб ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі е лжмОкь СлСгОмзФбОккя. 

ЛмОммя 62. ЛлСУСаж егіРУкПккя лСгОмзСбСвС зСкмТСию 
62.1. ЙСгОмзСбжР зСкмТСиь егіРУкюємьУя рияХСй: 
62.1.1. бПгПккя СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб; 
62.1.2. ікнСТйОоіРкС-ОкОиімжпкСвС еОаПелПпПккя гіяиькСУмі зСкмТСиююпжХ СТвОкіб; 
62.1.3. лПТПбіТСз мО ебіТСз біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд лПТПбіТСз сСгС 

гСмТжйОккя еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі 
СТвОкж, Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкОйж КзТОїкж, сС ТПвФиююмь біглСбігкФ УнПТФ 
лТОбСбігкСУжк; 

62.1.4. йСкімСТжквФ зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР мО СлжмФбОккя лСУОгСбжХ, ФлСбкСбОдПкжХ 
СУіа мО/ОаС лТОоібкжзіб лиОмкжзО лСгОмзіб біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ; 

62.1.5. СаиізФ мО йСкімСТжквФ гіяиькСУмі нікОкУСбжХ ОвПкміб біглСбігкС гС УмОммі 393 
оьСвС КСгПзУФ. 

ГЙАВА 6. ИБЙІК ЙЙАМЗИКІВ ЙИДАМКІВ 

ЛмОммя 63. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб 
63.1. Иаиіз лиОмкжзіб лСгОмзіб бПгПмьУя е йПмСю УмбСТПккя ФйСб гия егіРУкПккя 

зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж зСкмТСию еО лТОбжиькіУмю кОТОХФбОккя, УбСєпОУкіУмю і 
лСбкСмСю УлиОмж лСгОмзіб, кОТОХСбОкжХ нікОкУСбжХ УОкзоіР, гСмТжйОккя лСгОмзСбСвС мО 
ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж. 

63.2. Веяммю кО Саиіз ОаС ТПєУмТОоії Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ лігиявОюмь бУі лиОмкжзж 
лСгОмзіб. 

Веяммя кО Саиіз Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ юТжгжпкжХ СУіа, їХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб, Ф 
мСйФ пжУиі кПТПежгПкміб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 64.5 УмОммі 64 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд 
УОйСеОРкямжХ СУіа егіРУкюємьУя кПеОиПдкС біг кОябкСУмі СаСб'яезФ сСгС УлиОмж мСвС ОаС 
ікрСвС лСгОмзФ мО еаСТФ. 

63.3. З йПмСю лТСбПгПккя лСгОмзСбСвС зСкмТСию лиОмкжзж лСгОмзіб лігиявОюмь 
ТПєУмТОоії ОаС беяммю кО Саиіз Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ еО йіУоПекОХСгдПккяй юТжгжпкжХ 
СУіа, бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб юТжгжпкжХ СУіа, йіУоПй лТСджбОккя СУСаж (СУкСбкП йіУоП 
СаиізФ), О мОзСд еО йіУоПй ТСемОрФбОккя (ТПєУмТОоії) їХ лігТСегіиіб, ТФХСйСвС мО кПТФХСйСвС 
йОРкО, Са'єзміб СлСгОмзФбОккя ОаС Са'єзміб, язі лСб'яеОкі е СлСгОмзФбОккяй ОаС пПТПе язі 
лТСбОгжмьУя гіяиькіУмь (кПСУкСбкП йіУоП СаиізФ). 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, йСдП 
лТжРкямж ТірПккя лТС ейікФ СУкСбкСвС мО кПСУкСбкСвС йіУоя СаиізФ бПижзСвС лиОмкжзО 
лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі бжекОпжмж, сС Саиіз мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб егіРУкює 
мПТжмСТіОиькжР СТвОк оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, язжР егіРУкює УФлТСбСгдПккя бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, мО РСвС 
УмТФзмФТкі лігТСегіиж б ТОеі УмбСТПккя. 
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Иа'єзмОйж СлСгОмзФбОккя і Са'єзмОйж, лСб'яеОкжйж е СлСгОмзФбОккяй, є йОРкС мО гії, Ф 
еб'яезФ е язжйж Ф лиОмкжзО лСгОмзіб бжкжзОюмь СаСб'яезж сСгС УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб. 
МОзі Са'єзмж еО зСдкжй бжгСй лСгОмзФ мО еаСТФ бжекОпОюмьУя евігкС е біглСбігкжй 
ТСегіиСй оьСвС КСгПзУФ. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР УмОмж кО Саиіз Ф біглСбігкжХ зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ еО 
СУкСбкжй мО кПСУкСбкжй йіУоПй СаиізФ, лСбігСйиямж лТС бУі Са'єзмж СлСгОмзФбОккя і 
Са'єзмж, лСб'яеОкі е СлСгОмзФбОккяй, зСкмТСиююпі СТвОкж еО СУкСбкжй йіУоПй СаиізФ евігкС 
е лСТягзСй СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб. 

ЗОябО лТС беяммя кО Саиіз лиОмкжзО лСгОмзіб еО кПСУкСбкжй йіУоПй СаиізФ лСгОємьУя Ф 
біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб ліУия УмбСТПккя 
бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ, ТПєУмТОоії ТФХСйСвС пж кПТФХСйСвС йОРкО пж бігзТжммя Са'єзмО 
пж лігТСегіиФ, пПТПе язі лТСбОгжмьУя гіяиькіУмь ОаС язі лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю. 

63.4. Веяммя кО Саиіз лиОмкжзіб лСгОмзіб - юТжгжпкжХ СУіа мО їХ бігСзТПйиПкжХ 
лігТСегіиіб егіРУкюємьУя ліУия їХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії пж бзиюпПккя бігСйСУмПР лТС кжХ 
гС біглСбігкжХ гПТдОбкжХ ТПєУмТіб кО ФйСбОХ, сС бжекОпОюмьУя еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж 
КзТОїкж, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, зСиж СТвОкОйж ТПєУмТОоії є 
зСкмТСиююпі СТвОкж ОаС зСиж лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзіб Ф 
біглСбігкСйФ УмОмФУі еОзСкСгОбУмбСй кП лПТПгаОпОємьУя. 

63.5. ВУі ніежпкі СУСаж - лиОмкжзж лСгОмзіб мО еаСТіб ТПєУмТФюмьУя Ф зСкмТСиююпжХ 
СТвОкОХ рияХСй бзиюпПккя бігСйСУмПР лТС кжХ гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ ніежпкжХ СУіа - 
лиОмкжзіб лСгОмзіб Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

Ліежпкі СУСаж - ліглТжєйоі мО СУСаж, язі йОюмь кОйіТ лТСбОгжмж кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ 
гіяиькіУмь, лігиявОюмь беяммю кО Саиіз яз УОйСеОРкямі СУСаж Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ 
евігкС е ожй КСгПзУСй. 

63.6. Иаиіз лиОмкжзіб лСгОмзіб Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ бПгПмьУя еО лСгОмзСбжйж 
кСйПТОйж. ЙСгОмзСбжй кСйПТСй є: 

1) ігПкмжнізОоіРкжР зСг юТжгжпкСї СУСаж (ТПежгПкмО), бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ 
юТжгжпкСї СУСаж (ТПежгПкмО і кПТПежгПкмО) б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі ліглТжєйУмб і 
СТвОкіеОоіР КзТОїкж; 

2) СаиізСбжР кСйПТ, язжР лТжУбСюємьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж Ф ТОеі беяммя кО 
Саиіз: 

 зСйлОкіяй, СТвОкіеОоіяй, ФмбСТПкжй біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ікржХ гПТдОб; 
 ікСеПйкжй гжлиСйОмжпкжй лТПгУмОбкжомбОй мО зСкУФиьУьзжй ФУмОкСбОй, 

лТПгУмОбкжомбОй йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР б КзТОїкі; 
 ФлСбкСбОдПкжй СУСаОй еО гСвСбСТОйж лТС УліиькФ гіяиькіУмь, ФлТОбжмПияй 

йОРкО еО гСвСбСТОйж ФлТОбиіккя йОРкСй, ікбПУмСТОй (СлПТОмСТОй) еО ФвСгОйж 
лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, бжзСкОбояй лТСПзміб (лТСвТОй) йідкОТСгкСї мПХкіпкСї 
гСлСйСвж мО лТПгУмОбкжомбОй гСкСТУьзжХ ФУмОкСб б КзТОїкі, ікржй СУСаОй мО 
лиОмкжзОй Ф ТОеі гСгОмзСбСвС беяммя їХ кО Саиіз; 

3) ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб - ніежпкСї СУСаж. 
ЙСТягСз бжекОпПккя лСгОмзСбСвС кСйПТО бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 

бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
Иаиіз СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя 

ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб мО лСбігСйжиж лТС оП 
біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк, бПгПмьУя еО лТіебжсПй, ій'яй, лС аОмьзСбі, УПТією (еО 
кОябкСУмі) мО кСйПТСй гіюпСвС лОУлСТмО вТСйОгякжкО КзТОїкж Ф нСТйі зкждПпзж ОаС 
кСйПТСй гіюпСвС лОУлСТмО вТСйОгякжкО КзТОїкж Ф нСТйі зОТмзж, сС СнСТйиПкжР іе 
еОУмСУФбОккяй еОУСаіб ЄгжкСвС гПТдОбкСвС гПйСвТОніпкСвС ТПєУмТФ (гОиі - УПТія мО кСйПТ 
лОУлСТмО). ДС лОУлСТміб вТСйОгякжкО КзТОїкж е пжУиО еОекОпПкжХ СУіа бкСУжмьУя бігйімзО, 
сС Убігпжмь лТС кОябкіУмь лТОбО егіРУкюбОмж аФгь-язі лиОмПді еО УПТією мО кСйПТСй 
лОУлСТмО. МОзО бігйімзО бкСУжмьУя: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-17#n17


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 195 gazeta.vobu.ua 
 

 зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж - гС лОУлСТміб вТСйОгяк КзТОїкж Ф нСТйі зкждПпзж. 
ЙСТягСз бкПУПккя мОзСї бігйімзж бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж; 

 СТвОкСй, сС егіРУкює СнСТйиПккя лОУлСТмО вТСйОгякжкО КзТОїкж Ф нСТйі зОТмзж, 
Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ІкнСТйОоіРкО беОєйСгія йід ДПТдОбкжй ТПєУмТСй ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб мО 
Єгжкжй гПТдОбкжй гПйСвТОніпкжй ТПєУмТСй сСгС СайікФ бігСйСУмяйж лТС лСгОмзСбжР 
кСйПТ (ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб) ОаС лТОбС егіРУкюбОмж 
лиОмПді еО УПТією (еО кОябкСУмі) мО кСйПТСй лОУлСТмО егіРУкюємьУя б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, мО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі йівТОоії (іййівТОоії мО ПйівТОоії), Ф мСйФ 
пжУиі лТСмжгії кПиПвОиькіР (кПеОзСккіР) йівТОоії, вТСйОгякУмбО, ТПєУмТОоії ніежпкжХ СУіа, 
аідПкоіб мО ікржХ бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй зОмПвСТіР йівТОкміб. 

63.7. КСкмТСиююпжР СТвОк еОекОпОє лСгОмзСбжР кСйПТ ОаС УПТію (еО кОябкСУмі) мО 
кСйПТ лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг 
лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб мО лСбігСйжиж лТС 
оП біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк і йОюмь бігйімзФ Ф лОУлСТмі) Ф бУіХ УбігСомбОХ, 
гСбігзОХ, б ікржХ гСзФйПкмОХ ОаС лСбігСйиПккяХ, сС бжгОюмьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб ОаС 
кОгУжиОюмьУя РСйФ. 

КСдПк лиОмкжз лСгОмзіб еОекОпОє лСгОмзСбжР кСйПТ ОаС УПТію (еО кОябкСУмі) мО кСйПТ 
лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг 
лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб мО лСбігСйжиж лТС 
оП біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк і йОюмь бігйімзФ Ф лОУлСТмі) б ФУіХ лСгОмзСбжХ 
гПзиОТОоіяХ (ТСеТОХФкзОХ, ебімОХ), лиОмідкжХ ікУмТФзоіяХ сСгС лСгОмзіб і еаСТіб, Ф 
нікОкУСбжХ гСзФйПкмОХ, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

63.8. ИУСаижбСУмі СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб еО СзТПйжйж лСгОмзОйж, О мОзСд СзТПйжХ 
зОмПвСТіР лиОмкжзіб лСгОмзіб ФУмОкСбиююмьУя біглСбігкжйж ТСегіиОйж оьСвС КСгПзУФ. 

63.9. ДСзФйПкмж, сС лСгОюмьУя лиОмкжзОйж лСгОмзіб гия беяммя кО Саиіз Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ, лПТПбіТяюмьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, і б 
ТОеі бжябиПккя лСйжиСз ОаС лСгОккя кПгСУмСбіТкжХ бігСйСУмПР лСбПТмОюмьУя гия 
бжлТОбиПккя. ЙиОмкжзж лСгОмзіб, язі кП лСгОиж лТСмявСй 5 зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО 
гкПй СмТжйОккя лСбПТкФмжХ гСзФйПкміб, бжлТОбиПкжХ гСзФйПкміб гия беяммя кО Саиіз Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ ОаС лСбмСТкС лСгОиж мОзі гСзФйПкмж е лСйжизОйж, кПУФмь 
біглСбігОиькіУмь біглСбігкС гС еОзСкФ. 

63.10. МПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, бжекОпОюмьУя: 

63.10.1. лСТягСз СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб і еаСТіб; 
63.10.2. лПТПиіз гСзФйПкміб, язі лСгОюмьУя гия беяммя кО Саиіз лиОмкжзіб лСгОмзіб, О 

мОзСд лСТягСз лСгОккя мОзжХ гСзФйПкміб; 
63.10.3. нСТйж еОяб, УбігСомб мО гСзФйПкміб е лжмОкь ТПєУмТОоії мО СаиізФ лиОмкжзіб 

лСгОмзіб. 
63.11. КСкмТСиююпі СТвОкж еОаПелПпФюмь гСУмСбіТкіУмь гОкжХ лТС лиОмкжзіб лСгОмзіб б 

ЄгжкСйФ аОкзФ гОкжХ лТС лиОмкжзіб лСгОмзіб - юТжгжпкжХ СУіа мО ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі 
ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб, ТПєУмТі лиОмкжзіб лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ТПєУмТі 
кПлТжаФмзСбжХ СТвОкіеОоіР мО ікржХ ТПєУмТОХ, сС нСТйФюмьУя мО бПгФмьУя зСкмТСиююпжйж 
СТвОкОйж евігкС е ожй КСгПзУСй, їХ еОХжУм біг кПУОкзоіСкСбОкСвС гСУмФлФ, СкСбиПккя, 
ОТХібФбОккя мО бігкСбиПккя гОкжХ. 

63.12. ІкнСТйОоія, сС еажТОємьУя, бжзСТжУмСбФємьУя мО нСТйФємьУя зСкмТСиююпжйж 
СТвОкОйж Ф еб'яезФ е СаиізСй лиОмкжзіб лСгОмзіб, бкСУжмьУя гС ікнСТйОоіРкжХ аОе гОкжХ. 
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63.13. З йПмСю лСУміРкСвС еОаПелПпПккя СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, юТжгжпкжХ мО ніежпкжХ СУіа ікнСТйОоією оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, СлТжиюгкює кО єгжкСйФ гПТдОбкСйФ 
ТПєУмТОоіРкСйФ бПа-лСТмОиі юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ 
нСТйФбОкь мО биОУкСйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі гОкі лТС беяммя кО Саиіз яз лиОмкжзіб 
лСгОмзіб юТжгжпкжХ СУіа, їХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб мО УОйСеОРкямжХ СУіа кП ліекірП 
кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя ліУия беяммя кО Саиіз. 

ДСУмФл гС еОекОпПкжХ бПа-лСТмОиФ мО бПа-УОРмФ є аПеСлиОмкжй мО біиькжй. 
ЗОекОпПкі гОкі йіУмямь мОзі бігСйСУмі лТС лиОмкжзО лСгОмзіб: 
 лСгОмзСбжР кСйПТ (гия юТжгжпкСї СУСаж мО її бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ); 
 кОРйПкФбОккя гия юТжгжпкСї СУСаж ОаС лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі гия ніежпкСї 

СУСаж; 
 йіУоПекОХСгдПккя; 
 гОмО мО кСйПТ еОлжУФ лТС беяммя кО Саиіз; 
 кОРйПкФбОккя мО ігПкмжнізОоіРкжР зСг зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО СУкСбкжй йіУоПй 

СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзіб; 
 бігСйСУмі лТС кОгіУиОккя біглСбігкжй зСкмТСиююпжй СТвОкСй гС ЄгжкСвС 

гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ 
нСТйФбОкь бігСйСУмПР Ф еб'яезФ е лТжлжкПккяй юТжгжпкСї СУСаж, сС лПТПгаОпПкі 
еОзСкСгОбУмбСй. 

63.14. Дия оіиПР оієї виОбж гОмСю СмТжйОккя гСзФйПкміб (бігСйСУмПР, еОяб, еОлжміб мО 
ікржХ гСзФйПкміб) є: 

 гия лСгОкжХ Ф лОлПТСбСйФ бжвиягі - гОмО кОгХСгдПккя гС біглСбігкСвС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ; 

 гия лСгОкжХ Ф ПиПзмТСккСйФ бжвиягі - пОУ мО гОмО кОгХСгдПккя мОзСвС ПиПзмТСккСвС 
гСзФйПкмО, сС еОекОпПкі б ПиПзмТСккСйФ лСбігСйиПккі (збжмОкоії), УнСТйСбОкСйФ 
лТСвТОйкжй еОаПелПпПккяй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, Ф нСТйОмі, еОмбПТгдПкСйФ б ФУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ. 

ЯзсС гСзФйПкм, лСгОкжР Ф ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, кОгіРрСб ліекірП 16 вСгжкж ТСаСпСвС 
(СлПТОоіРкСвС) гкя, гОмСю РСвС СмТжйОккя ббОдОємьУя кОУмФлкжР ліУия кьСвС ТСаСпжР 
(СлПТОоіРкжР) гПкь. 

ЛмОммя 64. Веяммя кО Саиіз юТжгжпкжХ СУіа мО бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб юТжгжпкжХ СУіа 
64.1. Веяммя кО Саиіз еО СУкСбкжй йіУоПй СаиізФ юТжгжпкжХ СУіа мО їХ бігСзТПйиПкжХ 

лігТСегіиіб яз лиОмкжзіб лСгОмзіб мО еаСТіб Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ егіРУкюємьУя кО 
лігУмОбі бігСйСУмПР е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - 
ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь, кОгОкжХ евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ 
ТПєУмТОоію юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь", Ф гПкь 
СмТжйОккя еОекОпПкжХ бігСйСУмПР зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж. 

ДОкі лТС беяммя кО Саиіз юТжгжпкжХ СУіа мО їХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб яз лиОмкжзіб 
лСгОмзіб і еаСТіб Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ лПТПгОюмьУя гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ 
юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь Ф гПкь беяммя кО 
Саиіз юТжгжпкСї СУСаж мО/ОаС бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ юТжгжпкСї СУСаж б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ЖікіУмПТУмбСй юУмжоії КзТОїкж мО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

64.2. Веяммя кО Саиіз еО СУкСбкжй йіУоПй СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб - юТжгжпкжХ СУіа мО 
бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб юТжгжпкжХ СУіа, гия язжХ еОзСкСй ФУмОкСбиПкі СУСаижбСУмі їХ 
гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мО язі кП бзиюпОюмьУя гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ 
СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь, егіРУкюємьУя Ф гПкь 
СмТжйОккя біглСбігкСї еОябж, язФ лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР лСгОмж Ф гПУямжгПккжР 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 197 gazeta.vobu.ua 
 

УмТСз ліУия гПТдОбкСї ТПєУмТОоії (иПвОиіеОоії, ОзТПгжмОоії пж еОУбігпПккя нОзмФ УмбСТПккя 
ікржй УлСУСаСй). 

64.3. Веяммя кО Саиіз юТжгжпкжХ СУіа мО їХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб яз лиОмкжзіб 
лСгОмзіб і еаСТіб Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ евігкС е лФкзмСй 64.1 оієї УмОммі лігмбПТгдФємьУя 
бігСйСУмяйж, СлТжиюгкПкжйж кО лСТмОиі ПиПзмТСккжХ УПТбіУіб біглСбігкС гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО 
вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь". 

К ТОеі беяммя кО Саиіз юТжгжпкжХ СУіа мО їХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб яз лиОмкжзіб 
лСгОмзіб і еаСТіб Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ евігкС е лФкзмСй 64.2 оієї УмОммі ожй юТжгжпкжй 
СУСаОй мО бігСзТПйиПкжй лігТСегіиОй юТжгжпкжХ СУіа кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя 
е гкя беяммя кО Саиіз еО СУкСбкжй йіУоПй СаиізФ кОгУжиОємьУя (бжгОємьУя) гСбігзО лТС 
беяммя кО Саиіз. 

64.4. ВіРУьзСбі пОУмжкж еСаСб'яеОкі лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия ТПєУмТОоії 
біРУьзСбСї пОУмжкж яз УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя УмОмж кО Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі еО 
йіУоПй УбСєї гжУиСзОоії евігкС іе лФкзмСй 64.2 оієї УмОммі. 

64.5. ЗПТПежгПкмж (ікСеПйкі юТжгжпкі зСйлОкії, СТвОкіеОоії), язі егіРУкююмь б КзТОїкі 
гіяиькіУмь пПТПе бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, Ф мСйФ пжУиі лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО, ОаС 
лТжгаОбОюмь кПТФХСйП йОРкС ОаС СмТжйФюмь йОРкСбі лТОбО кО мОзП йОРкС б КзТОїкі, ОаС 
бігзТжбОюмь ТОХФкзж б аОкзОХ КзТОїкж (зТій зСТПУлСкгПкмУьзжХ ТОХФкзіб, сС 
бігзТжбОюмьУя аОкзОй-кПТПежгПкмОй), б ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ, Ф кПаОкзібУьзжХ 
кОгОбОпОХ лиОмідкжХ лСУиФв, ОаС бігзТжбОюмь ПиПзмТСккі вОйОкоі б ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ 
вТСрПР біглСбігкС гС УмОммі 64 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лиОмідкі лСУиФвж", ОаС кОаФбОюмь лТОбС 
биОУкСУмі кО ікбПУмжоіРкжР Озмжб, бжекОпПкжР ОаеОоОйж мТПмій - рСУмжй ліглФкзмФ "П" 
ліглФкзмФ 141.4.1 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, б ікрСвС кПТПежгПкмО, язжР кП йОє 
лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО б КзТОїкі, еСаСб'яеОкі УмОмж кО Саиіз Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ. 

Веяммя кО Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі кПТПежгПкмО егіРУкюємьУя лТж кОУмОккі лПТрСї 
іе лСгіР, бжекОпПкСї б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя е 
гкя кОгХСгдПккя біг кПТПежгПкмО біглСбігкСї еОябж, язФ бік еСаСб'яеОкжР лСгОмж: 

 Ф гПУямжгПккжР УмТСз ліУия ОзТПгжмОоії (ТПєУмТОоії, иПвОиіеОоії) кО мПТжмСТії КзТОїкж 
бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ - гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй 
бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ; 

 гС лТжгаОккя кПТФХСйСвС йОРкО ОаС СмТжйОккя йОРкСбжХ лТОб кО мОзП йОРкС б 
КзТОїкі - гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй кПТФХСйСвС йОРкО; 

 гС бігзТжммя ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя б КзТОїкі - гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй ФУмОкСбж (біггіиПккя) аОкзФ, ікрСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж, 
кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ лСУиФв / ПйімПкмО ПиПзмТСккжХ вТСрПР, б язжХ 
бігзТжбОємьУя ТОХФкСз / ПиПзмТСккжР вОйОкПоь; 

 гС гОмж егіРУкПккя лПТрСї СлиОмж еО ікбПУмжоіРкжР Озмжб, сС лТжгаОбОємьУя, - гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй ФзТОїкУьзСї юТжгжпкСї СУСаж, Озоії, 
зСТлСТОмжбкі лТОбО язСї нСТйФюмь бОТміУмь ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ, сС є лТПгйПмСй 
мОзСвС лТОбСпжкФ. 

ДС еОябж гСгОюмьУя зСлії мОзжХ гСзФйПкміб (е лТПг'ябиПккяй СТжвікОиіб): 
 бжмявФ е біглСбігкСвС аіекПУ-ТПєУмТФ (мСТвСбПиькСвС, аОкзібУьзСвС ОаС ікрСвС 

ТПєУмТФ, б язСйФ нізУФємьУя нОзм гПТдОбкСї ТПєУмТОоії зСйлОкії, СТвОкіеОоії), 
бжгОкСвС б зТОїкі ТПєУмТОоії ікСеПйкСї зСйлОкії, СТвОкіеОоії мО иПвОиіеСбОкСвС б 
ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, 
евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, сС УФлТСбСгдФємьУя 
кСмОТіОиькС еОУбігпПкжй лПТПзиОгСй ФзТОїкУьзСю йСбСю; 

 гСзФйПкмО, сС лігмбПТгдФє лТжУбСєккя ігПкмжнізОоіРкСвС (ТПєУмТОоіРкСвС, 
СаиізСбСвС) кСйПТО (зСгФ) кПТПежгПкмО б зТОїкі РСвС ТПєУмТОоії, язсС Ф бжмявФ е 
біглСбігкСвС аіекПУ-ТПєУмТФ кП еОекОпПкі бігСйСУмі лТС мОзжР кСйПТ (зСг), сС 
УФлТСбСгдФємьУя кСмОТіОиькС еОУбігпПкжй лПТПзиОгСй ФзТОїкУьзСю йСбСю; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 198 gazeta.vobu.ua 
 

 гСзФйПкмО, язжй лігмбПТгдФюмьУя лСбкСбОдПккя лТПгУмОбкжзО кПТПежгПкмО. К ТОеі 
язсС мОзжР гСзФйПкм бжгОкжР б зТОїкі ТПєУмТОоії кПТПежгПкмО, бік лСбжкПк аФмж 
иПвОиіеСбОкжР б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжйж 
гСвСбСТОйж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, мО 
УФлТСбСгдФбОмжУя кСмОТіОиькС еОУбігпПкжй лПТПзиОгСй ФзТОїкУьзСю йСбСю; 

 гСзФйПкмО лТС ОзТПгжмОоію (ТПєУмТОоію, иПвОиіеОоію) бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ 
ікСеПйкСї зСйлОкії, СТвОкіеОоії кО мПТжмСТії КзТОїкж, язсС кПТПежгПкм егіРУкює б 
КзТОїкі гіяиькіУмь пПТПе бігСзТПйиПкжР лігТСегіи. 

К ТОеі ОзТПгжмОоії (ТПєУмТОоії, иПвОиіеОоії) кО мПТжмСТії КзТОїкж бігСзТПйиПкСвС 
лігТСегіиФ ікСеПйкСї зСйлОкії, СТвОкіеОоії, Ф мСйФ пжУиі лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО, 
СгкСпОУкС іе беяммяй кО Саиіз кПТПежгПкмО егіРУкюємьУя беяммя кО Саиіз бігСзТПйиПкСвС 
лігТСегіиФ мОзСвС кПТПежгПкмО. 

К ТОеі бУмОкСбиПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС зСкмТСию 
СекОз бПгПккя кПТПежгПкмСй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі кО мПТжмСТії КзТОїкж, еОекОпПкСї б 
ОаеОоОХ мТПмьСйФ - л'ямСйФ оьСвС лФкзмФ, аПе беяммя кО лСгОмзСбжР Саиіз кПТПежгПкмО, 
еСзТПйО егіРУкПккя ТПежгПкмСй гіяиькСУмі б ікмПТПУОХ кПТПежгПкмО пПТПе бігСзТПйиПкі 
лігТСегіиж, Ф мСйФ пжУиі, сС йОє СекОзж лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО, зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй лТжекОпОємьУя лПТПбіТзО мОзСї гіяиькСУмі. ЙСТягСз лТСбПгПккя лПТПбіТзж гия 
оіиПР оьСвС лФкзмФ бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, 
бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЯзсС лПТПбіТзСю бУмОкСбиПкС бПгПккя кПТПежгПкмСй гіяиькСУмі пПТПе бігСзТПйиПкі 
лігТСегіиж, Ф мСйФ пжУиі лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС б КзТОїкі аПе беяммя кО лСгОмзСбжР Саиіз, 
зСкмТСиююпжР СТвОк УзиОгОє Озм лПТПбіТзж, язжР кОгУжиОємьУя кПТПежгПкмФ б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ лФкзмСй 86.13 УмОммі 86 оьСвС КСгПзУФ. ЗО лігУмОбі ОзмО лПТПбіТзж 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй йСдП аФмж лТжРкямС ТірПккя лТС беяммя кО Саиіз мОзСвС 
кПТПежгПкмО б КзТОїкі аПе еОябж кПТПежгПкмО мО СмТжйОккя еОлПТПпПккя гС ОзмО лПТПбіТзж. 

К ТОеі ТПєУмТОоії СУСаж-кПТПежгПкмО яз лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС 
гС лФкзмФ 2081.2 УмОммі 2081 оьСвС КСгПзУФ СгкСпОУкС ОбмСйОмжпкС егіРУкюємьУя беяммя кО 
Саиіз мОзСї СУСаж-кПТПежгПкмО. 

ЙСТягСз беяммя кО Саиіз кПТПежгПкміб Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ бУмОкСбиюємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЙСТягСз лСбігСйиПккя кПТПежгПкміб лТС беяммя кО Саиіз яз лиОмкжзіб лСгОмзіб 
бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

64.6. ЗО СаиізФ Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ лСбжккі лПТПаФбОмж ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії, гСвСбСТж ФлТОбиіккя йОРкСй (зТій гСвСбСТіб сСгС СлПТОоіР, бжекОпПкжХ Ф 
гТФвСйФ ТПпПккі ОаеОоФ гТФвСвС ліглФкзмФ 5 лФкзмФ 180.1 УмОммі 180 оьСвС КСгПзУФ) мО 
гСвСбСТж лТС УліиькФ гіяиькіУмь кО мПТжмСТії КзТОїкж аПе УмбСТПккя юТжгжпкжХ СУіа, кО язі 
лСржТююмьУя СУСаижбСУмі лСгОмзСбСвС СаиізФ мО СлСгОмзФбОккя гіяиькСУмі еО мОзжйж 
гСвСбСТОйж (ФвСгОйж), бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 

К зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ кП СаиізСбФюмьУя гСвСбСТж лТС УліиькФ гіяиькіУмь, кО язі кП 
лСржТююмьУя СУСаижбСУмі лСгОмзСбСвС СаиізФ мО СлСгОмзФбОккя УліиькСї гіяиькСУмі, 
бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. КСдПк ФпОУкжз мОзжХ гСвСбСТіб лПТПаФбОє кО СаиізФ Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ мО бжзСкФє СаСб'яезж лиОмкжзО лСгОмзіб УОйСУміРкС. 

АаеОо мТПміР бжзиюпПкС. 
Веяммя кО Саиіз гСвСбСТФ ОаС ФвСгж егіРУкюємьУя рияХСй гСгОмзСбСвС беяммя кО Саиіз 

ФлТОбжмПия йОРкО, ФпОУкжзО гСвСбСТФ лТС УліиькФ гіяиькіУмь ОаС ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії яз лиОмкжзО лСгОмзіб - біглСбігОиькСвС еО ФмТжйОккя мО бкПУПккя лСгОмзіб гС 
аюгдПмФ ліг пОУ бжзСкОккя гСвСбСТФ ОаС ФвСгж. 

АаеОо л'ямжР бжзиюпПкС. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0230-21#n16
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64.7. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, бжекОпОє лСТягСз СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ мО лСТягСз нСТйФбОккя КПєУмТФ бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб кО 
біглСбігкжР Тіз е ФТОХФбОккяй зТжмПТіїб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй гия бПижзжХ лиОмкжзіб 
лСгОмзіб. 

К ТОеі бзиюпПккя лиОмкжзО лСгОмзіб гС КПєУмТФ бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб кО кьСвС 
лСржТююмьУя СУСаижбСУмі, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй гия бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб. 

ЙіУия бзиюпПккя лиОмкжзО лСгОмзіб гС КПєУмТФ бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб мО 
СмТжйОккя лСбігСйиПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТС мОзП бзиюпПккя лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР УмОмж кО Саиіз еО 
СУкСбкжй йіУоПй СаиізФ б мПТжмСТіОиькСйФ СТвОкі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, язжР егіРУкює УФлТСбСгдПккя бПижзжХ 
лиОмкжзіб лСгОмзіб, е лСпОмзФ лСгОмзСбСвС лПТіСгФ (зОиПкгОТкСвС ТСзФ), кО язжР 
УнСТйСбОкС КПєУмТ, мО еО кПСУкСбкжй йіУоПй СаиізФ б мОзСйФ мПТжмСТіОиькСйФ СТвОкі 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж ОаС РСвС УмТФзмФТкжХ лігТСегіиОХ сСгС кОябкжХ Ф 
йПдОХ кОУПиПкСвС лФкзмФ еО йіУоПекОХСгдПккяй мПТжмСТіОиькСвС СТвОкФ оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, язжР егіРУкює 
УФлТСбСгдПккя бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, Са'єзміб СлСгОмзФбОккя ОаС Са'єзміб, язі 
лСб'яеОкі е СлСгОмзФбОккяй еО лПТПиізСй, бжекОпПкжй оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, ОаС пПТПе язі 
лТСбОгжмьУя гіяиькіУмь мОзСвС бПижзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб. 

ПСгС бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі УОйСУміРкС кП УмОиж кО Саиіз Ф мПТжмСТіОиькСйФ 
СТвОкі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
язжР егіРУкює УФлТСбСгдПккя бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, ОаС РСвС УмТФзмФТкжХ 
лігТСегіиОХ, оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, лТжРйОє ТірПккя лТС ейікФ СУкСбкСвС мО кПСУкСбкСвС йіУоя СаиізФ мОзжХ бПижзжХ 
лиОмкжзіб лСгОмзіб мО лПТПбПгПккя їХ кО Саиіз Ф мПТжмСТіОиькжР СТвОк оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, язжР егіРУкює 
УФлТСбСгдПккя бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, ОаС РСвС УмТФзмФТкі лігТСегіиж. 

АаеОо л'ямжР бжзиюпПкС. 
К ТОеі лТжРкяммя ТірПккя лТС лПТПбПгПккя бПижзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб кО Саиіз Ф 

мПТжмСТіОиькжР СТвОк оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, язжР егіРУкює УФлТСбСгдПккя бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб пж ікржР 
зСкмТСиююпжР СТвОк, біглСбігкі зСкмТСиююпі СТвОкж еСаСб'яеОкі лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ 
гкіб ліУия лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя егіРУкжмж беяммя кО Саиіз / екяммя е СаиізФ мОзСвС 
лиОмкжзО лСгОмзіб. 

ВПижзжР лиОмкжз лСгОмзіб, сСгС язСвС оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТжРкямС ТірПккя лТС лПТПбПгПккя кО Саиіз Ф 
зСкмТСиююпжР СТвОк, сС егіРУкює УФлТСбСгдПккя бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, пж ікржР 
зСкмТСиююпжР СТвОк, ліУия беяммя РСвС кО Саиіз еО кСбжй йіУоПй СаиізФ еСаСб'яеОкжР 
УлиОпФбОмж лСгОмзж еО йіУоПй лСлПТПгкьСвС СаиізФ Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ, О лСгОбОмж 
лСгОмзСбФ ебімкіУмь мО бжзСкФбОмж ікрі СаСб'яезж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, еО кСбжй 
йіУоПй СаиізФ. 

ЛмОммя 65. Иаиіз УОйСеОРкямжХ СУіа 
65.1. Веяммя кО Саиіз ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ егіРУкюємьУя 

еО лСгОмзСбСю ОгТПУСю кО лігУмОбі бігСйСУмПР е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ 
СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь, кОгОкжХ гПТдОбкжй 
ТПєУмТОмСТСй евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію юТжгжпкжХ СУіа, 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь". 

65.2. Иаиіз УОйСеОРкямжХ СУіа егіРУкюємьУя рияХСй бкПУПккя гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ 
ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб (гОиі - ДПТдОбкжР ТПєУмТ) еОлжУіб лТС гПТдОбкФ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1395-15#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 200 gazeta.vobu.ua 
 

ТПєУмТОоію ОаС лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї 
гіяиькСУмі, лПТПТПєУмТОоію, лСУмОкСбзФ кО Саиіз, екяммя е СаиізФ, бкПУПккя ейік УмСУСбкС 
УОйСеОРкямСї СУСаж, О мОзСд бпжкПккя ікржХ гіР, язі лПТПгаОпПкі ЙСТягзСй СаиізФ 
лиОмкжзіб лСгОмзіб, еаСТіб. 

65.3. Дия беяммя кО Саиіз ніежпкСї СУСаж, язО йОє кОйіТ лТСбОгжмж кПеОиПдкФ 
лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, мОзО СУСаО лСбжккО лСгОмж еОябФ мО гСзФйПкмж СУСажУмС (кОгіУиОмж 
ТПзСйПкгСбОкжй ижУмСй е СлжУСй бзиОгПккя) ОаС пПТПе ФлСбкСбОдПкФ СУСаФ гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй лСУміРкСвС лТСджбОккя. 

65.4. КСкмТСиююпжР СТвОк бігйСбияє б ТСевиягі гСзФйПкміб, лСгОкжХ гия беяммя кО 
Саиіз СУСаж, язО егіРУкює кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, Ф ТОеі: 

65.4.1. кОябкСУмі СайПдПкь кО лТСбОгдПккя кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй; 

65.4.2. зСиж гСзФйПкмж лСгОкі еО кПкОиПдкжй йіУоПй СаиізФ; 
65.4.3. зСиж гСзФйПкмж кП біглСбігОюмь бУмОкСбиПкжй бжйСвОй, лСгОкі кП б лСбкСйФ 

СаУяеі ОаС зСиж еОекОпПкі б ТіекжХ гСзФйПкмОХ бігСйСУмі є беОєйкС кПбіглСбігкжйж; 
65.4.4. зСиж ніежпкО СУСаО бдП беямО кО Саиіз яз УОйСеОРкямО СУСаО; 
65.4.5. кПлСгОккя гия ТПєУмТОоії СУСаСю, язО йОє кОйіТ лТСбОгжмж кПеОиПдкФ 

лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, УбігСомбО лТС ТПєУмТОоію пж ікрСвС гСзФйПкмО (гСебСиФ, 
УПТмжнізОмО мСсС), сС лігмбПТгдФє лТОбС ніежпкСї СУСаж кО лТСбОгдПккя кПеОиПдкСї 
лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі. 

ЙіУия ФУФкПккя лТжпжк, сС аФиж лігУмОбСю гия бігйСбж Ф беяммі кО Саиіз УОйСеОРкямСї 
СУСаж, ніежпкО СУСаО йСдП лСбмСТкС лСгОмж гСзФйПкмж гия беяммя кО Саиіз. 

65.5. Веяммя кО Саиіз УОйСеОРкямСї СУСаж егіРУкюємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф гПкь 
СмТжйОккя біглСбігкжХ бігСйСУмПР біг гПТдОбкСвС ТПєУмТОмСТО (гия ніежпкжХ СУіа - 
ліглТжєйоіб) ОаС лТжРкяммя еОябж (гия СУіа, язі егіРУкююмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ 
гіяиькіУмь). 

ДОкі лТС беяммя кО Саиіз ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя лПТПгОюмьУя гС ЄгжкСвС 
гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ 
нСТйФбОкь Ф гПкь беяммя кО Саиіз Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЖікіУмПТУмбСй юУмжоії КзТОїкж 
мО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

Веяммя кО Саиіз ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя лігмбПТгдФємьУя бігСйСУмяйж, 
СлТжиюгкПкжйж кО лСТмОиі ПиПзмТСккжХ УПТбіУіб біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
гПТдОбкФ ТПєУмТОоію юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ 
нСТйФбОкь". 

65.6. ВжгОпО мО еОйікО гСбігзж лТС беяммя кО Саиіз лиОмкжзО лСгОмзіб егіРУкюємьУя 
аПеСлиОмкС. 

65.7. ЛіежпкіР СУСаі, язО лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, гСбігзО лТС беяммя 
кО Саиіз лиОмкжзО лСгОмзіб бжгОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй іе еОекОпПккяй УмТСзФ, 
язсС мОзжР УмТСз бзОеОкжР Ф УбігСомбі лТС ТПєУмТОоію пж ікрСйФ гСзФйПкмі (гСебСиі, 
УПТмжнізОмі мСсС), сС лігмбПТгдФє лТОбС ніежпкСї СУСаж кО лТСбОгдПккя кПеОиПдкСї 
лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі. 

65.8. ДСбігзО лТС беяммя кО Саиіз УОйСеОРкямСї СУСаж бмТОпОє пжккіУмь е йСйПкмФ 
бжкжзкПккя ейік Ф гОкжХ лТС ніежпкФ СУСаФ, язі еОекОпОюмьУя Ф мОзіР гСбігоі, мО лігиявОє 
еОйікі Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі. 

65.9. ЯзсС ніежпкО СУСаО еОТПєУмТСбОкО яз ліглТжєйПоь мО лТж оьСйФ мОзО СУСаО 
лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, мОзО ніежпкО СУСаО СаиізСбФємьУя Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ яз ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь е СекОзСю лТСбОгдПккя 
кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі. 

65.10. ВкПУПккя гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ еОлжУФ лТС лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя пж кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі ніежпкСї 
СУСаж егіРУкюємьУя Ф ТОеі: 
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65.10.1. бкПУПккя гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - 
ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь еОлжУФ лТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію лТжлжкПккя 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж ліглТжєйоя - е гОмж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії 
лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя; 

65.10.2. лТжлжкПккя ОаС еФлжкПккя кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі ОаС ейікж 
СТвОкіеОоіРкСї нСТйж біглСбігкСї гіяиькСУмі е кПеОиПдкСї (ікгжбігФОиькСї) кО ікрФ - е гОмж 
лТжРкяммя ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй біглСбігкСвС ТірПккя ОаС ікрСї гОмж, бжекОпПкСї 
еОзСкСй, сС ТПвФиює ТПєУмТОоію біглСбігкСї кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі, гОмСю 
лТжлжкПккя, еФлжкПккя ОаС ейікж СТвОкіеОоіРкСї нСТйж біглСбігкСї гіяиькСУмі е кПеОиПдкСї 
(ікгжбігФОиькСї) кО ікрФ; 

65.10.3. еОзікпПккя УмТСзФ гії УбігСомбО лТС ТПєУмТОоію пж ікрСвС гСзФйПкмО (гСебСиФ, 
УПТмжнізОмО мСсС) - е гОмж еОзікпПккя мОзСвС УмТСзФ; 

65.10.4. ОкФиюбОккя пж УзОУФбОккя евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй УбігСомбО лТС ТПєУмТОоію 
пж ікрСвС гСзФйПкмО (гСебСиФ, УПТмжнізОмО мСсС), сС лігмбПТгдФє лТОбС ніежпкСї СУСаж кО 
лТСбОгдПккя кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі, ОаС УзОУФбОккя ТПєУмТОоіРкСї гії сСгС 
гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ніежпкСї СУСаж ліглТжєйоПй - е гОмж мОзСвС ОкФиюбОккя пж 
УзОУФбОккя. 

ДПТдОбкО ТПєУмТОоія (ТПєУмТОоія) лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї пж кПеОиПдкСї 
лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж ОаС бкПУПккя гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ еОлжУФ лТС 
лТжлжкПккя мОзСї гіяиькСУмі ніежпкСю СУСаСю кП лТжлжкяє її еСаСб'яеОкь, сС бжкжзиж ліг 
пОУ лТСбОгдПккя ліглТжєйкжоьзСї пж кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі, мО кП ейікює 
УмТСзіб, лСТягзіб бжзСкОккя мОзжХ еСаСб'яеОкь мО еОУмСУФбОккя рмТОнкжХ УОкзоіР і 
кОТОХФбОккя лПкі еО їХ кПбжзСкОккя. 

К ТОеі язсС ліУия бкПУПккя гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ еОлжУФ лТС лТжлжкПккя 
ліглТжєйкжоьзСї пж кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі ніежпкО СУСаО лТСгСбдФє 
лТСбОгжмж мОзФ гіяиькіУмь, ббОдОємьУя, сС бСкО ТСелСпОиО мОзФ гіяиькіУмь аПе беяммя її кО 
Саиіз яз УОйСеОРкямСї СУСаж. 

ЛмОммя 66. ВкПУПккя ейік гС СаиізСбжХ гОкжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, зТій ніежпкжХ СУіа, язі кП 
еОТПєУмТСбОкі ліглТжєйояйж мО кП лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь 

66.1. ЙігУмОбОйж гия бкПУПккя ейік гС СаиізСбжХ гОкжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб є: 
66.1.1. ікнСТйОоія СТвОкіб гПТдОбкСї ТПєУмТОоії; 
66.1.2. ікнСТйОоія аОкзіб, ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб лиОмідкжХ 

лСУиФв лТС бігзТжммя (еОзТжммя) ТОХФкзіб лиОмкжзіб лСгОмзіб мО ікнСТйОоія ПйімПкміб 
ПиПзмТСккжХ вТСрПР лТС бігзТжммя (еОзТжммя) ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб лиОмкжзіб лСгОмзіб; 

66.1.3. гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкО ікнСТйОоія, сС кОгОємьУя лиОмкжзОйж лСгОмзіб; 
66.1.4. ікнСТйОоія УФа'єзміб ікнСТйОоіРкСвС СайікФ, ФлСбкСбОдПкжХ бпжкямж аФгь-язі 

ТПєУмТОоіРкі гії УмСУСбкС лиОмкжзО лСгОмзіб; 
66.1.5. ТірПккя УФгФ, сС кОаТОиС еОзСккСї Ужиж; 

66.1.6. гОкі лПТПбіТСз лиОмкжзіб лСгОмзіб.  
66.2. ВкПУПккя ейік гС СаиізСбжХ гОкжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, 

бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

66.3. К ТОеі лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ейікж йіУоПекОХСгдПккя ОаС йіУоя 
лТСджбОккя лиОмкжзО лСгОмзіб, бкОУиігСз язСї ейікюємьУя зСкмТСиююпжР СТвОк, б язСйФ 
кО СаиізФ лПТПаФбОє лиОмкжз лСгОмзіб, О мОзСд Ф ТОеі ейікж лСгОмзСбСї ОгТПУж лиОмкжзО 
лСгОмзіб, зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж еО лСлПТПгкій мО кСбжй йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй 
лТСджбОккя) лиОмкжзО лСгОмзіб лТСбСгямьУя лТСоПгФТж біглСбігкС екяммя е СаиізФ/беяммя 
кО Саиіз мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб. 

ЙігУмОбСю гия екяммя е СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзіб б СгкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкі і 
беяммя кО Саиіз б ікрСйФ є кОгХСгдПккя ХСпО а гС СгкСвС е ожХ СТвОкіб гОкжХ, сС УбігпОмь 
лТС кОиПдкФ гПТдОбкФ ТПєУмТОоію мОзжХ ейік СТвОкОйж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#n21
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К мОзСйФ ТОеі лиОмкжз лСгОмзіб, бжекОпПкжР Ф лФкзмі 64.2 УмОммі 64 оьСвС КСгПзУФ, 
еСаСб'яеОкжР лСгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО кСбжй йіУоПекОХСгдПккяй біглСбігкФ 
еОябФ Ф гПУямжгПккжР УмТСз біг гкя ТПєУмТОоії ейікж йіУоПекОХСгдПккя (йіУоя 
лТСджбОккя) евігкС е лСТягзСй СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб. К ТОеі кПлСгОккя мОзСї еОябж 
лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб лиОмкжз лСгОмзіб ОаС лСУОгСбі СУСаж лиОмкжзО лСгОмзіб 
кПУФмь біглСбігОиькіУмь біглСбігкС гС еОзСкФ. 

66.4. ЙиОмкжзж лСгОмзіб - юТжгжпкі СУСаж мО їХ бігСзТПйиПкі лігТСегіиж еСаСб'яеОкі 
лСгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ бігСйСУмі УмСУСбкС СУіа, біглСбігОиькжХ еО бПгПккя 
аФХвОимПТУьзСвС мО/ОаС лСгОмзСбСвС СаиізФ юТжгжпкСї СУСаж, її бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб, 
Ф 10-гПккжР УмТСз е гкя беяммя кО Саиіз пж бжкжзкПккя ейік Ф СаиізСбжХ гОкжХ лиОмкжзіб 
лСгОмзіб, рияХСй лСгОккя еОябж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
ВіглСбігОиькіУмь еО кПлСгОккя мОзСї ікнСТйОоії бжекОпОємьУя ожй КСгПзУСй. 

66.5. К ТОеі бжкжзкПккя ейік Ф гОкжХ ОаС бкПУПккя ейік гС гСзФйПкміб, сС лСгОюмьУя гия 
беяммя кО Саиіз евігкС е оією виОбСю, зТій ейік, язі бкСУямьУя гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС 
ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь, мО ейік, 
лТС язі лиОмкжз лСгОмзіб лСбігСйжб еО СУкСбкжй йіУоПй СаиізФ, лиОмкжз лСгОмзіб 
еСаСб'яеОкжР лСгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ, б язСйФ бік СаиізСбФємьУя, ФмСпкПкі 
гСзФйПкмж лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя бкПУПккя ейік гС еОекОпПкжХ гСзФйПкміб. 

ЛмОммя 67. ЙігУмОбж мО лСТягСз екяммя е СаиізФ Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ юТжгжпкжХ СУіа, 
їХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб мО УОйСеОРкямжХ СУіа 

67.1. ЙігУмОбОйж гия екяммя е СаиізФ Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ юТжгжпкСї СУСаж, її 
бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб мО УОйСеОРкямжХ СУіа є: 

67.1.1. лСбігСйиПккя пж гСзФйПкмОиькП лігмбПТгдПккя гПТдОбкСвС ТПєУмТОмСТО пж 
ікрСвС СТвОкФ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТС лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТжлжкПккя 
юТжгжпкСї СУСаж, бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ юТжгжпкСї СУСаж. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
АаеОо мТПміР бжзиюпПкС; 
67.1.2. кОябкіУмь ХСпО а Сгкієї е лігУмОб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 65.10 УмОммі 65 оьСвС 

КСгПзУФ гия УОйСеОРкямСї СУСаж. АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
АаеОо мТПміР бжзиюпПкС. 
67.2. КСкмТСиююпі СТвОкж б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ йОюмь лТОбС ебПТмОмжУя 

гС УФгФ лТС бжкПУПккя УФгСбСвС ТірПккя сСгС: 
 лТжлжкПккя юТжгжпкжХ СУіа ОаС ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкжХ СУіа - 

ліглТжєйоіб; 
 УзОУФбОккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТжлжкПккя юТжгжпкжХ СУіа ОаС ліглТжєйкжоьзСї 

гіяиькСУмі ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб; 
 УзОУФбОккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ейік гС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб. 

67.3. К ТОеі лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж її бігСзТПйиПкі лігТСегіиж лігиявОюмь екяммю е 
СаиізФ б зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ. 

ЙСТягСз екяммя е СаиізФ Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ юТжгжпкжХ СУіа, їХ бігСзТПйиПкжХ 
лігТСегіиіб мО УОйСеОРкямжХ СУіа бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

67.4. ДСвСбСТж лТС УліиькФ гіяиькіУмь, гСвСбСТж ФлТОбиіккя йОРкСй мО ФвСгж лТС 
ТСелСгіи лТСгФзоії екійОюмьУя е СаиізФ Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ ліУия їХ лТжлжкПккя, 
ТСеіТбОккя, еОзікпПккя УмТСзФ гії пж ліУия гСУявкПккя йПмж, гия язСї бСкж аФиж ФзиОгПкі, 
бжекОккя їХ кПгіРУкжйж Ф УФгСбСйФ лСТягзФ, О мОзСд Ф ТОеі бмТОмж СекОз лиОмкжзО лСгОмзФ, 
язі бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 

67.5. ЗПТПежгПкмж, бжекОпПкі Ф лФкзмі 64.5 УмОммі 64 оьСвС КСгПзУФ, екійОюмьУя е СаиізФ Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ ліУия бігпФдПккя кПТФХСйСвС йОРкО мО/ОаС еОзТжммя бУіХ ТОХФкзіб / 
ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб Ф аОкзОХ, ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпОХ 
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лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ вТСрПР мО/ОаС еОзТжммя кО мПТжмСТії КзТОїкж 
бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб, Ф мСйФ пжУиі лСУміРкжХ лТПгУмОбкжомб, еО ФйСбж бігУФмкСУмі кО 
мПТжмСТії КзТОїкж ікржХ Са'єзміб СлСгОмзФбОккя мО Са'єзміб, лСб'яеОкжХ е СлСгОмзФбОккяй. 

ЙСТягСз екяммя е СаиізФ кПТПежгПкміб Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ бУмОкСбиюємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

К ТОеі ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії СУСаж-кПТПежгПкмО яз лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.3 УмОммі 2081 оьСвС КСгПзУФ СгкСпОУкС ОбмСйОмжпкС 
егіРУкюємьУя екяммя е СаиізФ мОзСї СУСаж-кПТПежгПкмО. 

ИУСаО-кПТПежгПкм, Ф язСї кО гОмФ ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.3 УмОммі 2081 оьСвС КСгПзУФ кОябкжР лСгОмзСбжР аСТв 
ОаС кП бжзСкОкі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя, ОбмСйОмжпкС екійОємьУя е СаиізФ ліУия лСвОрПккя 
аСТвФ мО бжзСкОккя еСаСб'яеОкь, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 68. ІкнСТйОоія, сС лСгОємьУя гия СаиізФ лиОмкжзіб лСгОмзіб СТвОкОйж гПТдОбкСї 
ТПєУмТОоії УФа'єзміб ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі мО ікржйж СТвОкОйж 

68.1. МПХкіпкжР ОгйікіУмТОмСТ ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ 
СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь б гПкь лТСбПгПккя ТПєУмТОоіРкСї гії лСбжкПк 
лПТПгОмж гС ікнСТйОоіРкжХ УжУмПй зСкмТСиююпжХ СТвОкіб бігСйСУмі, гСзФйПкмж, еОлжмж, 
лПТПгаОпПкі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - 
ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь". 

68.2. ВжзиюпПкС. 
68.3. ИТвОкж, сС бПгФмь Саиіз ОаС ТПєУмТОоію ТФХСйСвС йОРкО мО ікржХ Озмжбіб, язі є 

Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя, еСаСб'яеОкі лСбігСйиямж лТС биОУкжзіб мО/ОаС зСТжУмФбОпіб 
мОзСвС ТФХСйСвС йОРкО мО ікржХ Озмжбіб, ТСейісПкжХ кО біглСбігкіР мПТжмСТії, ОаС лТС 
мТОкУлСТмкі еОУСаж, еОТПєУмТСбОкі Ф ожХ СТвОкОХ, мО їХ биОУкжзіб зСкмТСиююпі СТвОкж еО 
УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй сСйіУяоя, ОиП кП ліекірП 10 пжУиО кОУмФлкСвС йіУяоя. ЙСТягСз 
мОзСвС лСбігСйиПккя бУмОкСбиює КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

68.4. ДПТдОбкі СТвОкж лСбжккі лСгОбОмж зСкмТСиююпжй СТвОкОй ікрФ ікнСТйОоію Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 69. ВжйСвж гС бігзТжммя мО еОзТжммя ТОХФкзіб лиОмкжзіб лСгОмзіб Ф аОкзОХ, ікржХ 
нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпОХ лиОмідкжХ лСУиФв мО ПиПзмТСккжХ 
вОйОкоіб б ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ вТСрПР, СУСаижбСУмі лСгОккя ебімкСУмі еО лігебімкжйж 
ТОХФкзОйж / ПиПзмТСккжйж вОйОкояйж 

69.1. БОкзж, ікрі нікОкУСбі ФУмОкСбж, кПаОкзібУьзі кОгОбОпі лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмж 
ПиПзмТСккжХ вТСрПР бігзТжбОюмь біглСбігкі ТОХФкзж / ПиПзмТСккі вОйОкоі, лПТПгаОпПкі 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, лиОмкжзОй лСгОмзіб - юТжгжпкжй СУСаОй (ТПежгПкмОй і 
кПТПежгПкмОй) кПеОиПдкС біг СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї нСТйж, бігСзТПйиПкжй лігТСегіиОй 
мО лТПгУмОбкжомбОй юТжгжпкжХ СУіа, гия язжХ еОзСкСй ФУмОкСбиПкі СУСаижбСУмі їХ 
гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мО язі кП бзиюпОюмьУя гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ 
СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь, ніежпкжй СУСаОй, язі 
лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, еО кОябкСУмі гСзФйПкміб, бжгОкжХ 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж, сС лігмбПТгдФюмь беяммя їХ кО Саиіз Ф мОзжХ СТвОкОХ, ОаС 
бжлжУзж е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО 
вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь (гия СУіа, беяммя кО Саиіз язжХ Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ 
егіРУкюємьУя кО лігУмОбі бігСйСУмПР е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь, кОгОкжХ гПТдОбкжй ТПєУмТОмСТСй 
евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - 
ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь") пж ікнСТйОоії е оьСвС ТПєУмТФ, СмТжйОкСї аОкзСй, 
ікрСю нікОкУСбСю ФУмОкСбСю, кПаОкзібУьзжй кОгОбОпПй лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмСй 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1386-2011-%D0%BF#n8
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ПиПзмТСккжХ вТСрПР біглСбігкС гС еОзСкФ, іе еОекОпПккяй гОкжХ лТС беяммя кО Саиіз Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ яз лиОмкжзО лСгОмзіб. 

69.2. БОкзж, ікрі нікОкУСбі ФУмОкСбж, кПаОкзібУьзі кОгОбОпі лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмж 
ПиПзмТСккжХ вТСрПР еСаСб'яеОкі кОгіУиОмж лСбігСйиПккя лТС бігзТжммя ОаС еОзТжммя 
ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя лиОмкжзО лСгОмзіб - юТжгжпкСї СУСаж (ТПежгПкмО і 
кПТПежгПкмО), Ф мСйФ пжУиі бігзТжмСвС пПТПе РСвС бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, пж УОйСеОРкямСї 
ніежпкСї СУСаж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язСйФ СаиізСбФємьУя лиОмкжз лСгОмзіб, Ф гПкь 
бігзТжммя/еОзТжммя ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя. 

К ТОеі бігзТжммя ОаС еОзТжммя ТОХФкзО лиОмкжзО лСгОмзіб - аОкзФ, Ф мСйФ пжУиі бігзТжмСвС 
пПТПе РСвС бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, лСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
ожй лФкзмСй, ижрП б ТОеі бігзТжммя ОаС еОзТжммя зСТПУлСкгПкмУьзСвС ТОХФкзО. 

К ТОеі бігзТжммя ОаС еОзТжммя биОУкСвС зСТПУлСкгПкмУьзСвС ТОХФкзО аОкзж еСаСб'яеОкі 
кОгіУиОмж лСбігСйиПккя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язСйФ СаиізСбФюмьУя, б УмТСзж, 
бжекОпПкі ожй лФкзмСй. 

69.3. КСкмТСиююпжР СТвОк кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя е гкя СмТжйОккя 
лСбігСйиПккя біг аОкзФ, ікрСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж, кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ 
лСУиФв, ПйімПкмО ПиПзмТСккжХ вТСрПР лТС бігзТжммя ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя 
еСаСб'яеОкжР кОлТОбжмж лСбігСйиПккя лТС беяммя ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя кО Саиіз 
ОаС лТС бігйСбФ Ф беяммі зСкмТСиююпжй СТвОкСй ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя кО Саиіз 
іе еОекОпПккяй лігУмОб Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

ЯзсС зСкмТСиююпжР СТвОк лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС ОаеОоСй лПТржй оьСвС 
лФкзмФ, кП кОлТОбжб лСбігСйиПккя лТС бігйСбФ Ф беяммі ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя кО 
Саиіз, мОзжР ТОХФкСз / ПиПзмТСккжР вОйОкПоь ббОдОємьУя беямжй кО Саиіз Ф 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкі еО йСбпОекСю евСгСю - Ф пОУ мО гОмФ СмТжйОккя біглСбігкСю 
ФУмОкСбСю лСбігСйиПккя (збжмОкоії) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС лігмбПТгдПккя нОзмФ 
лТжРкяммя лСбігСйиПккя гС СаТСаиПккя евігкС е лСТягзСй лСгОккя лСбігСйиПкь, 
бУмОкСбиПкжй біглСбігкС гС лФкзмФ 69.5 оієї УмОммі. 

69.4. ДОмСю лСпОмзФ бжгОмзСбжХ СлПТОоіР еО ТОХФкзСй / ПиПзмТСккжй вОйОкоПй 
лиОмкжзО лСгОмзіб, бжекОпПкСвС лФкзмСй 69.1 оієї УмОммі (зТій аОкзФ), Ф аОкзОХ, ікржХ 
нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпОХ лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ 
вТСрПР є гОмО СмТжйОккя аОкзСй ОаС ікрСю нікОкУСбСю ФУмОкСбСю, кПаОкзібУьзжй 
кОгОбОпПй лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмСй ПиПзмТСккжХ вТСрПР лСбігСйиПккя 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС беяммя ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя кО Саиіз Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ ОаС гОмО, бжекОпПкО яз гОмО беяммя кО Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ 
СТвОкі еО йСбпОекСю евСгСю евігкС е ОаеОоСй гТФвжй лФкзмФ 69.3 оієї УмОммі. 

69.5. ЙСТягСз лСгОккя мО нСТйО і ейіУм лСбігСйиПкь лТС бігзТжммя/еОзТжммя ТОХФкзіб / 
ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб лиОмкжзіб лСгОмзіб Ф аОкзОХ, ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ, 
кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпОХ лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ вТСрПР, лПТПиіз лігУмОб 
гия бігйСбж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб Ф беяммі ТОХФкзіб / ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб кО Саиіз 
бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, еО лСвСгдПккяй е біглСбігкжйж гПТдОбкжйж 
СТвОкОйж, язі ТПвФиююмь гіяиькіУмь нікОкУСбжХ ФУмОкСб. 

69.6. ВжзиюпПкС. 
69.7. Ліежпкі СУСаж - ліглТжєйоі мО СУСаж, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ 

гіяиькіУмь, еСаСб'яеОкі лСбігСйиямж лТС УбіР УмОмФУ аОкзж, ікрі нікОкУСбі ФУмОкСбж, 
кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ вТСрПР, б язжХ мОзі 
СУСаж бігзТжбОюмь ТОХФкзж / ПиПзмТСккі вОйОкоі. 

69.8. ИУСаижбСУмі лСгОккя ебімкСУмі еО лігебімкжйж ТОХФкзОйж. 
69.8.1. З йПмСю бжябиПккя лігебімкжХ ТОХФкзіб нікОкУСбі ОвПкмж еСаСб'яеОкі бджбОмж 

еОХСгіб, кПСаХігкжХ гия бУмОкСбиПккя гПТдОбж ОаС мПТжмСТії, ТПежгПкмСй язСї є: 
О) ніежпкО СУСаО - биОУкжз нікОкУСбСвС ТОХФкзО; 
а) юТжгжпкО СУСаО - биОУкжз нікОкУСбСвС ТОХФкзО; 
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б) ніежпкО СУСаО - зікоПбжР аПкПніоіОТкжР биОУкжз (зСкмТСиПТ) юТжгжпкСї СУСаж, язО є 
биОУкжзСй нікОкУСбСвС ТОХФкзО. 
ЯзсС биОУкжзСй нікОкУСбСвС ТОХФкзО є ніежпкО СУСаО - кПТПежгПкм, мОзжР ТОХФкСз 
ббОдОємьУя лігебімкжй гия мОзСї СУСаж.  

ЯзсС биОУкжзСй нікОкУСбСвС ТОХФкзО є юТжгжпкО СУСаО - ТПежгПкм, зікоПбжй 
аПкПніоіОТкжй биОУкжзСй (зСкмТСиПТСй) язСї є кПТПежгПкм, мОзжР ТОХФкСз ббОдОємьУя 
лігебімкжй гия мОзСвС кПТПежгПкмО. 

ЛікОкУСбі ОвПкмж бУмОкСбиююмь лігебімкіУмь нікОкУСбСвС ТОХФкзО еО ТПеФиьмОмОйж 
лТСбПгПккя лТСоПгФТж зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж. 

69.8.2. ЛікОкУСбі ОвПкмж еСаСб'яеОкі бджбОмж СаґТФкмСбОкжХ мО кОиПдкжХ Ф біглСбігкжХ 
ФйСбОХ (СаУмОбжкОХ) еОХСгіб гия лПТПбіТзж УмОмФУФ лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО биОУкжзіб 
нікОкУСбжХ ТОХФкзіб мО зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб (зСкмТСиПТіб) мОзжХ биОУкжзіб 
нікОкУСбжХ ТОХФкзіб. 

ЗО бжйСвФ нікОкУСбСвС ОвПкмО биОУкжзж нікОкУСбжХ ТОХФкзіб еСаСб'яеОкі кОгОбОмж РСйФ 
ікнСТйОоію мО гСзФйПкмж лТС биОУкжР УмОмФУ лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО мО УмОмФУ 
лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО УбСїХ зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб (зСкмТСиПТіб), О мОзСд 
ікрФ ікнСТйОоію і гСзФйПкмж, кПСаХігкі гия ебімкСУмі еО лігебімкжйж ТОХФкзОйж кО 
бжзСкОккя бжйСв йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ, сС йіУмжмь лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією 
гия лСгОмзСбжХ оіиПР, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, ОаС 
ФзиОгПкСвС кО РСвС лігУмОбі йідбігСйпСвС гСвСбСТФ. ВиОУкжзж нікОкУСбжХ ТОХФкзіб 
еСаСб'яеОкі лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб лСбігСйжмж нікОкУСбСйФ ОвПкмФ лТС ейікФ 
біглСбігкСвС УмОмФУФ. 

ЗО кОябкСУмі Ф нікОкУСбСвС ОвПкмО СаґТФкмСбОкСї, гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкСї лігСеТж, 
сС ТОХФкСз кОиПджмь гС лігебімкжХ, нікОкУСбжР ОвПкм еСаСб'яеОкжР кОгіУиОмж кО ОгТПУФ 
биОУкжзО ТОХФкзО еОлжм е бжйСвСю лТС кОгОккя лСяУкПкь мО ікнСТйОоії, сС УмСУФюмьУя 
лігСеТж. 

ЗПкОгОккя биОУкжзСй ТОХФкзО лТСмявСй 15 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя еОлжмФ 
нікОкУСбСвС ОвПкмО еОлжмФбОкСї ікнСТйОоії мО/ОаС гСзФйПкміб ОаС кОгОккя ікнСТйОоії 
мО/ОаС гСзФйПкміб, сС кП УлТСУмСбФюмь СаґТФкмСбОкСї лігСеТж нікОкУСбСвС ОвПкмО, є 
лігУмОбСю гия бігйСбж б лСгОиьрСйФ кОгОккі лСУиФв, Ф мСйФ пжУиі гия ТСеіТбОккя 
гСвСбіТкжХ бігкСУжк е кжй. К ТОеі ТСеіТбОккя гСвСбіТкжХ бігкСУжк е биОУкжзСй 
нікОкУСбСвС ТОХФкзО нікОкУСбжР ОвПкм лСбПТмОє еОижрСз зСрміб биОУкжзФ мОзСвС ТОХФкзО 
мО кП кПУП біглСбігОиькСУмі еО УлТжпжкПкі биОУкжзФ нікОкУСбСвС ТОХФкзО еажмзж, лСб'яеОкі 
е ТСеіТбОккяй гСвСбіТкжХ бігкСУжк. 

69.8.3. ЛікОкУСбі ОвПкмж еСаСб'яеОкі сСТСзФ, гС 1 бПТПУкя, лСгОбОмж гС оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, ебім лТС лігебімкі 
ТОХФкзж. 

Збімкжй лПТіСгСй ббОдОємьУя лСлПТПгкіР зОиПкгОТкжР Тіз, язсС йідкОТСгкжй 
гСвСбСТСй, сС йіУмжмь лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ оіиПР, евСгО кО 
СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, ОаС ФзиОгПкжй кО РСвС лігУмОбі 
йідбігСйпжй гСвСбСТСй кП бУмОкСбиПкі ікрі лТОбжиО. 

ЛСТйО ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж, лСТягСз її еОлСбкПккя і лСгОккя нікОкУСбжйж 
ОвПкмОйж гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

69.8.4. ЯзсС нікОкУСбжР ОвПкм бжябжб нОзм кОгОккя биОУкжзСй нікОкУСбСвС ТОХФкзО 
кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії гия бУмОкСбиПккя лігебімкСУмі мОзСвС ТОХФкзО, бік еСаСб'яеОкжР 
бігйСбжмж биОУкжзФ мОзСвС нікОкУСбСвС ТОХФкзО б лСгОиьрСйФ кОгОккі лСУиФв, О мОзСд 
йОє лТОбС ТСеіТбОмж гСвСбіТкі бігкСУжкж е кжй. К ТОеі ТСеіТбОккя гСвСбіТкжХ бігкСУжк е 
биОУкжзСй нікОкУСбСвС ТОХФкзО нікОкУСбжР ОвПкм лСбПТмОє еОижрСз зСрміб биОУкжзФ 
мОзСвС ТОХФкзО мО кП кПУП біглСбігОиькСУмі еО УлТжпжкПкі биОУкжзФ нікОкУСбСвС ТОХФкзО 
еажмзж, лСб'яеОкі е ТСеіТбОккяй гСвСбіТкжХ бігкСУжк. 
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ЯзсС нОзм кОгОккя биОУкжзСй нікОкУСбСвС ТОХФкзО кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії бжябиПкС 
ліУия лСгОккя ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж, нікОкУСбжР ОвПкм лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е 
гкя бжябиПккя мОзСвС нОзмФ лСбігСйияє лТС оП оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

69.8.5. Збім лТС лігебімкі ТОХФкзж лСгОємьУя бжзиюпкС б ПиПзмТСккіР нСТйі Ф нСТйОмі 
(УмОкгОТмі), еОмбПТгдПкСйФ б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ, е гСмТжйОккяй 
бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС 
ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 

69.8.6. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
егіРУкює еаіТ ікнСТйОоії біг нікОкУСбжХ ОвПкміб, еаПТівОккя мОзСї ікнСТйОоії б ПиПзмТСккіР 
аОеі лігебімкжХ ТОХФкзіб мО лПТПгОпФ бігСйСУмПР зСйлПмПкмкСйФ СТвОкФ ікСеПйкСї гПТдОбж 
пж нікОкУСбСйФ ОвПкмФ, біг язСвС бСкО аФиО СмТжйОкО. ЗОаСТСкяємьУя кОгОккя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
ікнСТйОоії сСгС лігебімкжХ ТОХФкзіб ікржй СУСаОй, Ф мСйФ пжУиі УФгОй, лТОбССХСТСккжй пж 
ікржй гПТдОбкжй СТвОкОй, СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, юТжгжпкжй мО ніежпкжй 
СУСаОй (Ф мСйФ пжУиі мжй, лТС язжХ кОгОкО ікнСТйОоія Ф ебімі лТС лігебімкі ТОХФкзж). 

ЛмОммя 70. ДПТдОбкжР ТПєУмТ ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб 
70.1. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 

нСТйФє мО бПгП ДПТдОбкжР ТПєУмТ ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб (гОиі - ДПТдОбкжР 
ТПєУмТ). 

ДС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ бкСУжмьУя ікнСТйОоія лТС СУіа, язі є: 
 вТСйОгякОйж КзТОїкж; 
 ікСеПйояйж мО СУСаОйж аПе вТСйОгякУмбО, язі лСУміРкС лТСджбОюмь б КзТОїкі; 
 ікСеПйояйж мО СУСаОйж аПе вТСйОгякУмбО, язі кП йОюмь лСУміРкСвС йіУоя 

лТСджбОккя б КзТОїкі, ОиП біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО еСаСб'яеОкі УлиОпФбОмж 
лСгОмзж б КзТОїкі ОаС є еОУкСбкжзОйж юТжгжпкжХ СУіа, УмбСТПкжХ кО мПТжмСТії 
КзТОїкж. 

Иаиіз ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя 
бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб 
мО лСбігСйжиж лТС оП біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк, бПгПмьУя б СзТПйСйФ ТПєУмТі 
ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ еО лТіебжсПй, ій'яй, лС аОмьзСбі мО УПТією і кСйПТСй лОУлСТмО аПе 
бжзСТжУмОккя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж. 

АаеОо УьСйжР бжзиюпПкС. 
70.2. ДС СаиізСбСї зОТмзж ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзіб мО лСбігСйиПккя (гия 

ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя 
ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб) бкСУжмьУя мОзО ікнСТйОоія: 

70.2.1. лТіебжсП, ій'я мО лС аОмьзСбі; 
70.2.2. гОмО кОТСгдПккя; 
70.2.3. йіУоП кОТСгдПккя (зТОїкО, СаиОУмь, ТОРСк, кОУПиПкжР лФкзм); 
70.2.4. йіУоП лТСджбОккя, О гия ікСеПйкжХ вТСйОгяк - мОзСд вТСйОгякУмбС; 
70.2.5. УПТія, кСйПТ УбігСомбО лТС кОТСгдПккя, лОУлСТмО (ОкОиСвіпкі гОкі ікрСвС 

гСзФйПкмО, сС лСУбігпФє СУСаФ), зжй і зСиж бжгОкжР; 
70.2.6. ФкізОиькжР кСйПТ еОлжУФ б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ гПйСвТОніпкСйФ ТПєУмТі (Ф ТОеі 

бкПУПккя ікнСТйОоії лТС СУСаФ гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС гПйСвТОніпкСвС ТПєУмТФ). 
70.3. ДС ікнСТйОоіРкСї аОеж ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ бзиюпОюмьУя мОзі гОкі лТС ніежпкжХ 

СУіа: 
70.3.1. гдПТПиО СмТжйОккя гСХСгіб; 
70.3.2. Са'єзмж СлСгОмзФбОккя; 
70.3.3. УФйО кОТОХСбОкжХ мО/ОаС СмТжйОкжХ гСХСгіб; 
70.3.4. УФйО кОТОХСбОкжХ мО/ОаС УлиОпПкжХ лСгОмзіб; 
70.3.5. ікнСТйОоія лТС лСгОмзСбФ екждзФ мО лСгОмзСбі ліиьвж лиОмкжзО лСгОмзіб; 
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70.3.6. ФкізОиькжР кСйПТ еОлжУФ б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ гПйСвТОніпкСйФ ТПєУмТі кО 
лігУмОбі гОкжХ ТСелСТягкжзО мОзСвС ТПєУмТФ, кОгОкжХ Ф лСТягзФ ікнСТйОоіРкСї беОєйСгії 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

70.4. ДС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ бкСУямьУя бігСйСУмі лТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію, ТПєУмТОоію 
мО беяммя кО Саиіз ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб і СУіа, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ 
гіяиькіУмь. МОзі бігСйСУмі бзиюпОюмь: 

70.4.1. гОмж, кСйПТж еОлжУіб, УбігСомб мО ікржХ гСзФйПкміб, О мОзСд лігУмОбж гПТдОбкСї 
ТПєУмТОоії, ТПєУмТОоії мО беяммя кО Саиіз, лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї пж кПеОиПдкСї 
лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі, ікрі ТПєУмТОоіРкі гОкі; 

70.4.2. ікнСТйОоію лТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію, ТПєУмТОоію мО беяммя кО Саиіз ейік Ф гОкжХ 
лТС СУСаФ, еОйікФ пж лТСгСбдПккя гії гСбігСз лТС беяммя кО Саиіз; 

70.4.3. йіУоП лТСбОгдПккя гіяиькСУмі, мПиПнСкж мО ікрФ гСгОмзСбФ ікнСТйОоію гия 
еб'яезФ е ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй пж СУСаСю, язО егіРУкює кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ 
гіяиькіУмь; 

70.4.4. бжгж гіяиькСУмі; 
70.4.5. вТСйОгякУмбС мО кСйПТ, сС бжзСТжУмСбФємьУя ліг пОУ СлСгОмзФбОккя б зТОїкі 

вТСйОгякУмбО, - гия ікСеПйоіб; 
70.4.6. УжУмПйж СлСгОмзФбОккя іе еОекОпПккяй лПТіСгіб її гії. 
70.5. ЛіежпкО СУСаО - лиОмкжз лСгОмзіб кПеОиПдкС біг бізФ (яз ТПежгПкм, мОз і 

кПТПежгПкм), гия язСї ТОкірП кП нСТйФбОиОУя СаиізСбО зОТмзО лиОмкжзО лСгОмзіб мО язО кП 
бзиюпПкО гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ, еСаСб'яеОкО СУСажУмС ОаС пПТПе еОзСккСвС 
лТПгУмОбкжзО пж ФлСбкСбОдПкФ СУСаФ лСгОмж біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ 
СаиізСбФ зОТмзФ ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзіб, язО є бСгкСпОУ еОябСю гия ТПєУмТОоії 
б ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі, мО лТПг'ябжмж гСзФйПкм, сС лСУбігпФє СУСаФ. 

ИаиізСбО зОТмзО ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзіб йСдП аФмж лСгОкО б ПиПзмТСккіР 
нСТйі еОУСаОйж ПиПзмТСккжХ зСйФкізОоіР е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі 
ПиПзмТСккжХ гСбіТпжХ лСУиФв, ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмССаівФ, кОгОккя лФаиіпкжХ 
(ПиПзмТСккжХ лФаиіпкжХ) лСУиФв. 

ЛіежпкО СУСаО - лиОмкжз лСгОмзіб, язО пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияємьУя 
біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб, еСаСб'яеОкО 
СУСажУмС лСгОмж біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ лСбігСйиПккя мО гСзФйПкмж гия 
еОаПелПпПккя її СаиізФ еО лТіебжсПй, ій'яй, лС аОмьзСбі і УПТією мО кСйПТСй лОУлСТмО, О 
мОзСд лТПг'ябжмж лОУлСТм. 

ЛіежпкО СУСаО лСгОє СаиізСбФ зОТмзФ ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС 
лСбігСйиПккя (гия ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг 
лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб) гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ еО УбСєю лСгОмзСбСю ОгТПУСю, О ніежпкО СУСаО, язО кП йОє лСУміРкСвС йіУоя 
лТСджбОккя б КзТОїкі, - зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПй СмТжйОккя гСХСгіб ОаС еО 
йіУоПекОХСгдПккяй ікрСвС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя. 

Дия еОлСбкПккя СаиізСбСї зОТмзж ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзіб бжзСТжУмСбФюмьУя 
гОкі гСзФйПкмО, сС лСУбігпФє СУСаФ. Дия еОлСбкПккя лСбігСйиПккя (гия ніежпкжХ СУіа, язі 
пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО 
СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб) бжзСТжУмСбФюмьУя гОкі лОУлСТмО. 

ЛСТйО СаиізСбСї зОТмзж ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзіб мО лСбігСйиПккя (гия 
ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя 
ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб) і лСТягСз їХ лСгОккя 
бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛіежпкО СУСаО кПУП біглСбігОиькіУмь евігкС іе еОзСкСй еО гСУмСбіТкіУмь ікнСТйОоії, сС 
лСгОємьУя гия ТПєУмТОоії Ф ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі. 

70.6. ИТвОкж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії Озміб ожбіиькСвС УмОкФ, СТвОкж, сС егіРУкююмь 
ТПєУмТОоію ніежпкжХ СУіа, еСаСб'яеОкі лСгОбОмж біглСбігкжй зСкмТСиююпжй СТвОкОй 
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ікнСТйОоію сСгС ейікж гОкжХ, язі бзиюпОюмьУя гС СаиізСбСї зОТмзж ніежпкСї СУСаж - 
лиОмкжзО лСгОмзіб, сСйіУяоя, ОиП кП ліекірП 10 пжУиО кОУмФлкСвС йіУяоя. 

ЙСТягСз лСгОккя мОзСї ікнСТйОоії мО беОєйСгії УФа'єзміб ікнСТйОоіРкжХ бігкСУжк 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

70.7. Ліежпкі СУСаж - лиОмкжзж лСгОмзіб еСаСб'яеОкі лСгОбОмж зСкмТСиююпжй СТвОкОй 
бігСйСУмі лТС ейікФ гОкжХ, язі бкСУямьУя гС СаиізСбСї зОТмзж ОаС лСбігСйиПккя (гия 
ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя 
ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб і йОюмь бігйімзФ Ф лОУлСТмі), 
лТСмявСй йіУяоя е гкя бжкжзкПккя мОзжХ ейік рияХСй лСгОккя біглСбігкСї еОябж еО 
нСТйСю мО Ф лСТягзФ, бжекОпПкжйж оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

70.8. ЙТС лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзіб Ф 
ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі мО бкПУПккя ейік гС гОкжХ, язі йіУмямьУя Ф ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі, 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, ікнСТйФє 
мПТжмСТіОиькжР СТвОк. 

70.9. ЗО ебПТкПккяй лиОмкжзО лСгОмзіб, РСвС еОзСккСвС лТПгУмОбкжзО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї СУСаж зСкмТСиююпжР СТвОк бжгОє гСзФйПкм, сС еОУбігпФє ТПєУмТОоію Ф 
ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі, зТій СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг 
лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб мО лСбігСйжиж лТС 
оП біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк і йОюмь бігйімзФ Ф лОУлСТмі. 

К мОзСйФ гСзФйПкмі еОекОпОємьУя ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО 
лСгОмзіб. 

ЙСТягСз нСТйФбОккя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб 
бжекОпОємьУя мО еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛСТйО гСзФйПкмО і лСТягСз РСвС бжгОпі бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЙігмбПТгдПккяй гСУмСбіТкСУмі ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО 
лСгОмзіб є гСзФйПкм, сС еОУбігпФє ТПєУмТОоію СУСаж Ф ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі (зОТмзО 
лиОмкжзО лСгОмзіб), ОаС гОкі лТС ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб 
е ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ, бкПУПкі гС лОУлСТмО вТСйОгякжкО КзТОїкж ОаС УбігСомбО лТС 
кОТСгдПккя. 

ИУСаО еО биОУкжй бжаСТСй лТПг'ябияє Сгжк іе еОекОпПкжХ гСзФйПкміб гия кОгОккя 
гОкжХ лТС ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб. 

ИУСаО йСдП лТПг'ябжмж зСлію гСзФйПкмО, сС еОУбігпФє ТПєУмТОоію СУСаж б ДПТдОбкСйФ 
ТПєУмТі, Ф мСйФ пжУиі і б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, еО ФйСбж кОябкСУмі б СгПТдФбОпО ікнСТйОоії 
мПХкіпкСї йСдижбСУмі егіРУкжмж лПТПбіТзФ біглСбігкСУмі ТПєУмТОоіРкжХ гОкжХ ніежпкСї 
СУСаж гОкжй ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ б ПиПзмТСккіР нСТйі ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжйж 
еОУСаОйж е бжзСТжУмОккяй еОУСаіб мПХкіпкСвС мО зТжлмСвТОніпкСвС еОХжУмФ ікнСТйОоії 
біглСбігкС гС бжйСв еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь еОХжУмФ ікнСТйОоії. 

70.10. КСкмТСиююпжй СТвОкСй еО йіУоПй лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО 
лСгОмзіб кО лТСХОккя мОзСї СУСаж гС лОУлСТмФ йСдФмь аФмж бкПУПкі (УьСйО, бСУьйО ОаС 
гПб'ямО УмСТікзж) гОкі лТС ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб е 
ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ. 

70.11. К ТОеі бжябиПккя кПгСУмСбіТкжХ гОкжХ ОаС лСйжиСз Ф лСгОкіР СаиізСбіР зОТмоі ОаС 
лСбігСйиПккі (гия ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг 
лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб) ніежпкіР СУСаі йСдП 
аФмж бігйСбиПкС Ф ТПєУмТОоії мО/ОаС бкПУПккі бігйімзж гС лОУлСТмО ОаС лТСгСбдПкС УмТСз 
ТПєУмТОоії. 

70.12. КПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС УПТія (еО кОябкСУмі) 
мО кСйПТ лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя 
біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб мО СніоіРкС 
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лСбігСйжиж лТС оП біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк і йОюмь бігйімзФ Ф лОУлСТмі) 
бжзСТжУмСбФюмьУя СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, 
юТжгжпкжйж СУСаОйж кПеОиПдкС біг СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбжХ нСТй, бзиюпОюпж 
ЗОоіСкОиькжР аОкз КзТОїкж, аОкзж, ікрі нікОкУСбі ФУмОкСбж, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб 
лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ вТСрПР, аіТді, СУСаОйж, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ 
лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, ніежпкжйж СУСаОйж - ліглТжєйояйж, О мОзСд ніежпкжйж СУСаОйж б 
ФУіХ гСзФйПкмОХ, язі йіУмямь ікнСТйОоію лТС Са'єзмж СлСгОмзФбОккя ніежпкжХ СУіа ОаС лТС 
УлиОмФ лСгОмзіб, еСзТПйО Ф ТОеі: 

70.12.1. бжлиОмж гСХСгіб, е язжХ ФмТжйФюмьУя лСгОмзж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 
Ліежпкі СУСаж еСаСб'яеОкі лСгОбОмж ікнСТйОоію лТС ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж 
юТжгжпкжй мО ніежпкжй СУСаОй, сС бжлиОпФюмь їй гСХСгж; 

70.12.2. ФзиОгПккя ожбіиькС-лТОбСбжХ гСвСбСТіб, лТПгйПмСй язжХ є Са'єзмж 
СлСгОмзФбОккя мО сСгС язжХ бжкжзОюмь СаСб'яезж сСгС УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб; 

70.12.3. бігзТжммя ТОХФкзіб Ф аОкзОХ, ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ, кПаОкзібУьзжХ 
кОгОбОпОХ лиОмідкжХ лСУиФв, ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб б ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ вТСрПР, О 
мОзСд Ф лиОмідкжХ ікУмТФзоіяХ ліг пОУ егіРУкПккя ніежпкжйж СУСаОйж аПевСмібзСбжХ 
ТСеТОХФкзіб; 

70.12.4. еОлСбкПккя ніежпкжйж СУСаОйж, бжекОпПкжйж Ф лФкзмі 70.1 оієї УмОммі, йжмкжХ 
гПзиОТОоіР ліг пОУ лПТПмжкФ йжмкСвС зСТгСкФ КзТОїкж; 

70.12.5. УлиОмж ніежпкжйж СУСаОйж лСгОмзіб і еаСТіб; 
70.12.6. лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб ОаС бжгОпі мОзжй 

СУСаОй УлПоіОиькжХ гСебСиіб (иіоПкеіР мСсС) кО лТСбОгдПккя гПязжХ бжгіб вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі, О мОзСд ТПєУмТОоії кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі; 

70.12.7. ТПєУмТОоії йОРкО мО ікржХ Озмжбіб ніежпкжХ СУіа, сС є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя, 
ОаС лТОб кО кьСвС; 

70.12.8. лСгОккя зСкмТСиююпжй СТвОкОй гПзиОТОоіР лТС гСХСгж, йОРкС мО ікрі Озмжбж; 
70.12.9. ТПєУмТОоії мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС лПТПХСгямь Ф биОУкіУмь ніежпкжХ СУіа; 
70.12.10. СнСТйиПккя ніежпкжй СУСаОй ліиьв, УФаУжгіР мО ікржХ УСоіОиькжХ бжлиОм е 

гПТдОбкжХ оіиьСбжХ нСкгіб; 
70.12.11. б ікржХ бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ еОзСкОйж КзТОїкж мО ікржйж кСТйОмжбкС-

лТОбСбжйж ОзмОйж. 
70.13. ДСзФйПкмж, лСб'яеОкі е лТСбПгПккяй СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 70.12 оієї 

УмОммі, язі кП йОюмь ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС УПТії 
(еО кОябкСУмі) мО кСйПТО лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя 
бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб 
мО СніоіРкС лСбігСйжиж лТС оП біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк і йОюмь бігйімзФ Ф 
лОУлСТмі), ббОдОюмьУя СнСТйиПкжйж е лСТФрПккяй бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

70.14. зСкмТСиююпжР СТвОк еОекОпОє ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО 
лСгОмзіб ОаС УПТію (еО кОябкСУмі) мО кСйПТ лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї 
ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї 
зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб мО СніоіРкС лСбігСйжиж лТС оП біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк 
і йОюмь бігйімзФ Ф лОУлСТмі) Ф бУіХ лСбігСйиПккяХ, сС кОгУжиОюмьУя РСйФ. 

КСдПк лиОмкжз лСгОмзіб еОекОпОє ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ УбСєї СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО 
лСгОмзіб ОаС УПТію (еО кОябкСУмі) мО кСйПТ лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї 
ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї 
зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб мО СніоіРкС лСбігСйжиж лТС оП біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк 
і йОюмь бігйімзФ Ф лОУлСТмі) б ФУіХ ебімкжХ ОаС ікржХ гСзФйПкмОХ, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

70.15. ВігСйСУмі е ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ: 
70.15.1. бжзСТжУмСбФюмьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж бжзиюпкС гия егіРУкПккя 

зСкмТСию еО гСмТжйОккяй лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж; 
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70.15.2. є ікнСТйОоією е СайПдПкжй гСУмФлСй, зТій бігСйСУмПР лТС беяммя кО Саиіз 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО СУіа, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь; 

70.15.3. лПТПгОюмьУя гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС гПйСвТОніпкСвС ТПєУмТФ гия лТСбПгПккя 
бПТжнізОоії гОкжХ лТС ніежпкжХ СУіа біглСбігкС гС пОУмжк пПмбПТмСї мО УьСйСї УмОммі 34 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лФаиіпкі ПиПзмТСккі ТПєУмТж" б СаУявОХ мО лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

70.16. ИТвОкж бжзСкОбпСї биОгж мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, УОйСеОРкямі 
СУСаж, лСгОмзСбі ОвПкмж лСгОюмь аПеСлиОмкС б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж, зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй ОаС 
оПкмТОиіеСбОкС б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі (гия СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж) ікнСТйОоію лТС 
ніежпкжХ СУіа, сС лСб'яеОкО е ТПєУмТОоією мОзжХ СУіа яз лиОмкжзіб лСгОмзіб, кОТОХФбОккяй, 
УлиОмСю лСгОмзіб і зСкмТСиПй еО гСмТжйОккяй лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, іе 
еОекОпПккяй ТПєУмТОоіРкжХ кСйПТіб СаиізСбжХ зОТмСз лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС УПТії мО 
кСйПТО лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі йОюмь бігйімзФ Ф лОУлСТмі лТС лТОбС егіРУкюбОмж 
аФгь-язі лиОмПді еО УПТією мО кСйПТСй лОУлСТмО), еСзТПйО: 

70.16.1. СТвОкж бжзСкОбпСї биОгж мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, юТжгжпкі СУСаж 
мО ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, лСгОмзСбі ОвПкмж - лТС гОмФ лТжРкяммя кО ТСаСмФ ОаС 
ебіиькПккя е ТСаСмж ніежпкжХ СУіа лТСмявСй 40 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій 
зОиПкгОТкжй гкПй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) збОТмОиФ, О мОзСд ікнСТйОоію, лПТПгаОпПкФ 
УмОммПю 51 оьСвС КСгПзУФ; 

70.16.2. СТвОкж, сС егіРУкююмь гПТдОбкФ ТПєУмТОоію мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, - лТС 
мТОкУлСТмкі еОУСаж, сСгС язжХ Ф ніежпкжХ СУіа бжкжзОє ОаС лТжлжкяємьУя лТОбС биОУкСУмі, 
сСйіУяоя, ОиП кП ліекірП 10 пжУиО кОУмФлкСвС йіУяоя; 

70.16.3. СТвОкж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії йСТУьзжХ, ТіпзСбжХ мО лСбімТякжХ УФгПк - лТС УФгкО, 
сСгС язжХ Ф ніежпкжХ СУіа бжкжзОє ОаС лТжлжкяємьУя лТОбС биОУкСУмі, сСйіУяоя, ОиП кП 
ліекірП 10 пжУиО кОУмФлкСвС йіУяоя; 

70.16.4. СТвОкж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії Озміб ожбіиькСвС УмОкФ - лТС ніежпкжХ СУіа, язі 
лСйПТиж (гия еОзТжммя СаиізСбжХ зОТмСз), О мОзСд лТС ейікФ ніежпкжйж СУСаОйж лТіебжсО, 
ійПкі, лС аОмьзСбі, гОмж і йіУоя кОТСгдПккя, сСйіУяоя, ОиП кП ліекірП 10 пжУиО кОУмФлкСвС 
йіУяоя; 

70.16.5. СТвОкж, сС егіРУкююмь ТПєУмТОоію лТжбОмкСї кСмОТіОиькСї, ОгбСзОмУьзСї, ікрСї 
кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі мО бжгОюмь УбігСомбО лТС лТОбС кО лТСбОгдПккя мОзСї 
гіяиькСУмі, - лТС бжгОпФ ОаС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоіРкСвС лСУбігпПккя - Ф л'ямжгПккжР УмТСз 
біг гкя лТСбОгдПккя біглСбігкСї гії; 

70.16.6. СТвОкж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТОб кО кПТФХСйП йОРкС - лТС СлСгОмзСбФбОкП 
кПТФХСйП йОРкС, сСгС язСвС Ф ніежпкжХ мО юТжгжпкжХ СУіа бжкжзОє ОаС лТжлжкяємьУя 
лТОбС биОУкСУмі, Ф УмТСзж мО лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ліглФкзмСй 266.7.4 лФкзмФ 266.7 УмОммі 
266 оьСвС КСгПзУФ; 

70.16.7. СТвОкж Слізж і лізиФбОккя, бжХСбкі, иізФбОиькі еОзиОгж, еОзиОгж УСоіОиькСвС 
еОХжУмФ кОУПиПккя мО ікрі еОзиОгж, сС біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО егіРУкююмь СлізФ, 
лізиФбОккя ОаС ФлТОбиіккя йОРкСй лігСліпкСвС, еСаСб'яеОкі лСбігСйиямж лТС бУмОкСбиПккя 
Слізж кОг ніежпкжйж СУСаОйж, бжекОкжйж УФгСй кПгієегОмкжйж, СлізФ, лізиФбОккя і 
ФлТОбиіккя йОРкСй йОиСиімкіХ, ікржХ кПлСбкСиімкіХ ніежпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа, 
СайПдПкжХ УФгСй Ф гієегОмкСУмі, гієегОмкжХ ніежпкжХ СУіа, кОг язжйж бУмОкСбиПкП 
лізиФбОккя Ф нСТйі лОмТСкОдФ, лізиФбОккя ОаС ФлТОбиіккя йОРкСй ніежпкжХ СУіа, бжекОкжХ 
УФгСй аПебіУкС бігУФмкійж, О мОзСд лТС лСгОиьрі ейікж, лСб'яеОкі іе еОекОпПкСю СлізСю, 
лізиФбОккяй ОаС ФлТОбиіккяй йОРкСй, Ф зСкмТСиююпі СТвОкж еО йіУоПй УбСвС лПТПаФбОккя 
кП ліекірП, яз лТСмявСй л'ямж зОиПкгОТкжХ гкіб біг гкя лТжРкяммя біглСбігкСвС ТірПккя; 

70.16.71. оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
йівТОоії (іййівТОоії мО ПйівТОоії), Ф мСйФ пжУиі лТСмжгії кПиПвОиькіР (кПеОзСккіР) йівТОоії, 
вТСйОгякУмбО, ТПєУмТОоії ніежпкжХ СУіа, аідПкоіб мО ікржХ бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй 
зОмПвСТіР, кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя ліУия гкя бкПУПккя Ф бУмОкСбиПкСйФ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1386-2011-%D0%BF#Text
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еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС гПйСвТОніпкСвС ТПєУмТФ ікнСТйОоії - лТС 
ТПєУмТОоію/екяммя е ТПєУмТОоії йіУоя лТСджбОккя/лПТПаФбОккя ніежпкСї СУСаж, О мОзСд лТС 
УПТії (еО кОябкСУмі) мО кСйПТж кПгіРУкжХ лОУлСТміб; 

70.16.8. ікрі СТвОкж бжзСкОбпСї биОгж мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя - ікнСТйОоію 
лТС ікрі Са'єзмж СлСгОмзФбОккя. 

70.17. ДПТдОбкжР ТПєУмТ ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб нСТйФємьУя кО СУкСбі 
ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб мО ікржХ СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб. 
ИаиізСбжй зОТмзОй ніежпкжХ СУіа, язі кО йСйПкм кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй 
еОТПєУмТСбОкі Ф ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб мО ікржХ 
СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб, лТжУбСююмьУя кСйПТж, сС біглСбігОюмь ігПкмжнізОоіРкжй 
кСйПТОй лиОмкжзіб лСгОмзіб - ніежпкжХ СУіа. ДСзФйПкмж лТС ТПєУмТОоію ніежпкжХ СУіа Ф 
ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб мО ікржХ СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб, 
бжгОкі зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй, сС гіяиС гС 
кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй, ббОдОюмьУя гіРУкжйж гия бУіХ бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
гия бжзСТжУмОккя ТПєУмТОоіРкжХ кСйПТіб СаиізСбжХ зОТмСз ніежпкжХ СУіа, кП лігиявОюмь 
СаСб'яезСбіР еОйікі мО є мОзжйж, сС еОУбігпФюмь ТПєУмТОоію ніежпкжХ СУіа Ф ДПТдОбкСйФ 
ТПєУмТі ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб. 

ГЙАВА 7. ІЗЛИКЖАМІЕЗИ-АЗАЙІМИНЗД ЗАБДЗЙДНДЗЗЯ ДІЯЙЬЗИЛМІ 
КИЗМКИЙЮЮНИН ИКГАЗІВ 

ЛмОммя 71. ВжекОпПккя ікнСТйОоіРкС-ОкОиімжпкСвС еОаПелПпПккя гіяиькСУмі 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 

71.1. ІкнСТйОоіРкС-ОкОиімжпкП еОаПелПпПккя гіяиькСУмі зСкмТСиююпжХ СТвОкіб - 
зСйлиПзУ еОХСгіб, сС зССТгжкФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, сСгС еаСТФ, 
СлТОоюбОккя мО бжзСТжУмОккя ікнСТйОоії, кПСаХігкСї гия бжзСкОккя лСзиОгПкжХ кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж нФкзоіР. 

ЛмОммя 72. ЗаіТ лСгОмзСбСї ікнСТйОоії 
72.1. Дия ікнСТйОоіРкС-ОкОиімжпкСвС еОаПелПпПккя гіяиькСУмі зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 

бжзСТжУмСбФємьУя ікнСТйОоія, сС кОгіРриО: 
72.1.1. біг лиОмкжзіб лСгОмзіб мО лСгОмзСбжХ ОвПкміб, еСзТПйО ікнСТйОоія: 
72.1.1.1. сС йіУмжмьУя б лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ, ТСеТОХФкзОХ, ебімОХ лТС бжзСТжУмОккя 

гСХСгіб (лТжаФмзіб) кПлТжаФмзСбСї СТвОкіеОоії, бжекОпПкСї лФкзмСй 133.4 УмОммі 133 оьСвС 
КСгПзУФ, ікржХ ебімкжХ гСзФйПкмОХ; 

72.1.1.2. сС йіУмжмьУя Ф кОгОкжХ бПижзжйж лиОмкжзОйж лСгОмзіб б ПиПзмТСккіР нСТйі 
зСліяХ гСзФйПкміб е СаиізФ гСХСгіб, бжмТОм мО ікржХ лСзОекжзіб, лСб'яеОкжХ іе бжекОпПккяй 
Са'єзміб СлСгОмзФбОккя (лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь), лПТбжккжХ гСзФйПкмОХ, язі бПгФмьУя б 
ПиПзмТСккіР нСТйі, ТПвіУмТОХ аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, нікОкУСбіР ебімкСУмі, ікржХ 
гСзФйПкмОХ, лСб'яеОкжХ е СапжУиПккяй мО УлиОмСю лСгОмзіб і еаСТіб; 

72.1.1.3. лТС нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзі СлПТОоії лиОмкжзіб лСгОмзіб; 
72.1.1.4. лТС еОУмСУФбОккя ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, лТСвТОйкжХ 

ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, Ф мСйФ пжУиі ПиПзмТСккі зСлії ТСеТОХФкзСбжХ 
гСзФйПкміб мО ніУзОиькжХ ебімкжХ пПзіб, лСгОкжХ гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб. Дия оіиПР оьСвС 
ліглФкзмФ мПТйікж бджбОюмьУя Ф екОпПккяХ, кОбПгПкжХ Ф ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС еОУмСУФбОккя 
ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР Ф УнПТі мСТвібиі, вТСйОгУьзСвС ХОТпФбОккя мО лСУиФв"; 

72.1.2. біг СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж, СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ЗОоіСкОиькСвС 
аОкзФ КзТОїкж мО ЗОоіСкОиькСї зСйіУії е оіккжХ лОлПТіб мО нСкгСбСвС ТжкзФ, еСзТПйО 
ікнСТйОоія: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80
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72.1.2.1. лТС Са'єзмж СлСгОмзФбОккя, сС кОгОюмьУя мО/ОаС ТПєУмТФюмьУя мОзжйж 
СТвОкОйж. ЗОекОпПкО ікнСТйОоія лСбжккО йіУмжмж, еСзТПйО, бжг, ХОТОзмПТжУмжзж, 
ікгжбігФОиькі СекОзж Са'єзмО СлСгОмзФбОккя (б ТОеі кОябкСУмі), еО язжйж РСвС йСдкО 
ігПкмжнізФбОмж; 

72.1.2.2. лТС ТПеФиьмОмж егіРУкПккя гПТдОбкСвС зСкмТСию еО вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю 
лиОмкжзО лСгОмзіб; 

72.1.2.3. сС йіУмжмьУя Ф ебімкжХ гСзФйПкмОХ (зТій лПТУСкінізСбОкСї УмОмжУмжпкСї 
ікнСТйОоії), язі лСгОюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб СТвОкОй бжзСкОбпСї биОгж мО/ОаС СТвОкОй 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя; 

72.1.2.4. лТС бУмОкСбиПкі СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя УмОбзж йіУоПбжХ 
лСгОмзіб, еаСТіб мО кОгОкі мОзжйж СТвОкОйж лСгОмзСбі ліиьвж; 

72.1.2.5. лТС гСебСиж, иіоПкеії, лОмПкмж, УбігСомбО кО лТОбС лТСбОгдПккя СзТПйжХ бжгіб 
гіяиькСУмі, язО лСбжккО йіУмжмж, еСзТПйО: 

 кОРйПкФбОккя лиОмкжзО лСгОмзіб, язСйФ бжгОкі мОзі гСебСиж, иіоПкеії, лОмПкмж; 
 лСгОмзСбжР кСйПТ ОаС ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж ніежпкСї СУСаж; 
 бжг гСебіиькСвС гСзФйПкмО; 
 бжг гіяиькСУмі, кО лТСбОгдПккя язСї бжгОкС гСебіиькжР гСзФйПкм; 
 гОмФ бжгОпі гСебіиькСвС гСзФйПкмО; 
 УмТСз гії гСебіиькСвС гСзФйПкмО, ікнСТйОоію лТС лТжлжкПккя (еФлжкПккя) гії 

гСебіиькСвС гСзФйПкмО іе еОекОпПккяй лігУмОб мОзСвС лТжлжкПккя (еФлжкПккя); 
 УлиОмФ кОиПдкжХ лиОмПдіб еО бжгОпФ гСебіиькСвС гСзФйПкмО; 
 лПТПиіз йіУоь лТСбОгдПккя гіяиькСУмі, кО язФ бжгОкС гСебіиькжР гСзФйПкм; 

72.1.2.6. лТС ПзУлСТмкі мО ійлСТмкі СлПТОоії лиОмкжзіб лСгОмзіб; 
72.1.2.7. лПТПиізж нікОкУСбжХ ФУмОкСб, лТСнПУіРкжХ ФпОУкжзіб Тжкзіб зОлімОиФ, ікУмжмФміб 

УліиькСвС ікбПУмФбОккя мО СУіа, язі кП є нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж, ОиП йОюмь лТОбС 
кОгОбОмж СзТПйі бжгж нікОкУСбжХ лСУиФв; 

72.1.3. біг аОкзіб, ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб лиОмідкжХ лСУиФв, 
ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ вТСрПР - ікнСТйОоія лТС кОябкіУмь мО ТФХ зСрміб кО ТОХФкзОХ / 
ПиПзмТСккжХ вОйОкояХ лиОмкжзО лСгОмзіб, ебімж лТС лігебімкі ТОХФкзж, лСгОкі біг 
нікОкУСбжХ ОвПкміб; 

72.1.31. біг СУіа, язі є нікОкУСбжйж ОвПкмОйж, - ебімж лТС лігебімкі ТОХФкзж, ікрі гСзФйПкмж 
мО ікнСТйОоія, кОгОкі біглСбігкС гС бжйСв УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ; 

72.1.4. біг СТвОкіб биОгж ікржХ гПТдОб, йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР ОаС кПТПежгПкміб; 
72.1.5. еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС зСкмТСию; 
72.1.6. гия ікнСТйОоіРкС-ОкОиімжпкСвС еОаПелПпПккя гіяиькСУмі мОзСд бжзСТжУмСбФємьУя 

ікрО ікнСТйОоія, СлТжиюгкПкО біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО мО/ОаС гСаТСбіиькС пж еО 
еОлжмСй кОгОкО зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ, О мОзСд 
ікнСТйОоія, кОбПгПкО Ф УзОТеі лСзФлоя (УлСджбОпО) сСгС лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 
бУмОкСбиПкСвС лСТягзФ лТСбПгПккя ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР іе еОУмСУФбОккяй 
ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкжХ ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ 
СлПТОоіР. 

72.1.7. біг оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеОоію гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі ожнТСбСї ПзСкСйізж, ікнСТйОоію лТС біглСбігкіУмь 
ТПежгПкміб Дія Лімі бжйСвОй ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї 
ПзСкСйізж б КзТОїкі", еСзТПйО сСгС бзиюпПккя/бжзиюпПккя лиОмкжзіб лСгОмзіб гС/е 
ТПєУмТФ Дія Лімі. 

ЛмОммя 73. ИмТжйОккя лСгОмзСбСї ікнСТйОоії зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж 
73.1. ІкнСТйОоія, бжекОпПкО Ф УмОммі 72 оьСвС КСгПзУФ, аПеСлиОмкС кОгОємьУя 

зСкмТСиююпжй СТвОкОй лПТіСгжпкС ОаС кО СзТПйжР лжУьйСбжР еОлжм зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ Ф мПТйікж, бжекОпПкі лФкзмСй 73.2 оьСвС КСгПзУФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20
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73.2. ДС ікнСТйОоії, сС кОгОємьУя лПТіСгжпкС, кОиПджмь ікнСТйОоія, бжекОпПкО Ф 
ліглФкзмОХ 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (б пОУмжкі СаСб'яезФ лиОмкжзО лСгОмзіб кОгОбОмж 
ТСержнТСбзФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ мО лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф ТСеТіеі зСкмТОвПкміб, 
лПТПгаОпПкжХ ТСегіиСй V оьСвС КСгПзУФ), 72.1.1.4, 72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5, 
72.1.2.6, 72.1.2.7 ліглФкзмФ 72.1.2, ліглФкзмі 72.1.5 УмОммі 72 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі зСиж ікржйж ТСегіиОйж оьСвС КСгПзУФ кП бжекОпПкС ікрі УмТСзж кОгОккя мОзСї 
ікнСТйОоії: 

73.2.1. ікнСТйОоія, еОекОпПкО Ф ліглФкзмОХ 72.1.2.1 мО 72.1.2.5 ліглФкзмФ 72.1.2 лФкзмФ 
72.1 УмОммі 72 оьСвС КСгПзУФ, кОгОємьУя СТвОкОйж бжзСкОбпСї биОгж мО СТвОкОйж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя сСйіУяоя лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб йіУяоя, сС кОУмОє еО ебімкжй; 

73.2.2. ікнСТйОоія, еОекОпПкО Ф ліглФкзмі 72.1.2.3 ліглФкзмФ 72.1.2 лФкзмФ 72.1 УмОммі 72 
оьСвС КСгПзУФ, кОгОємьУя СТвОкОйж бжзСкОбпСї биОгж мО СТвОкОйж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя лСгОккя мОзСї ебімкСУмі біглСбігкСйФ 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. ИТвОкОйж гПТдОбкСї 
УмОмжУмжзж ікнСТйОоія кОгОємьУя біглСбігкС гС лиОкФ гПТдОбкжХ УмОмжУмжпкжХ 
УлСУмПТПдПкь; 

73.2.3. ікнСТйОоія, еОекОпПкО Ф ліглФкзмі 72.1.2.4 ліглФкзмФ 72.1.2 лФкзмФ 72.1 УмОммі 72 
оьСвС КСгПзУФ, кОгОємьУя СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя кП ліекірП 10 зОиПкгОТкжХ 
гкіб е гОмж кОаТОккя пжккСУмі біглСбігкжй ТірПккяй. 

73.2.4. бжзиюпПкС. 
ЙСТягСз лСгОккя ікнСТйОоії зСкмТСиююпжй СТвОкОй бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 

КзТОїкж. 
73.3. КСкмТСиююпі СТвОкж йОюмь лТОбС ебПТкФмжУя гС лиОмкжзіб лСгОмзіб мО ікржХ 

УФа’єзміб ікнСТйОоіРкжХ бігкСУжк іе лжУьйСбжй еОлжмСй лТС кОгОккя ікнСТйОоії 
(бжпПТлкжР лПТПиіз мО лігУмОбж кОгОккя язСї бУмОкСбиПкС еОзСкСй), кПСаХігкСї гия 
бжзСкОккя лСзиОгПкжХ кО зСкмТСиююпі СТвОкж нФкзоіР, еОбгОкь, мО її гСзФйПкмОиькСвС 
лігмбПТгдПккя. 

МОзжР еОлжм ліглжУФємьУя зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ і йОє йіУмжмж: 

1) лігУмОбж гия кОгУжиОккя еОлжмФ біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ іе еОекОпПккяй 
ікнСТйОоії, язО оП лігмбПТгдФє; 

2) лПТПиіз ікнСТйОоії, язО еОлжмФємьУя, мО лПТПиіз гСзФйПкміб, язі лТСлСкФємьУя кОгОмж; 
3) лПпОмзФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 
73.3.1. ЙжУьйСбжР еОлжм лТС кОгОккя ікнСТйОоії кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб ОаС 

ікрСйФ УФа’єзмФ ікнСТйОоіРкжХ бігкСУжк еО кОябкСУмі ХСпО а Сгкієї е мОзжХ лігУмОб: 
1) еО ТПеФиьмОмОйж ОкОиіеФ лСгОмзСбСї ікнСТйОоії, СмТжйОкСї Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй 

лСТягзФ, бжябиПкС нОзмж, язі йСдФмь Убігпжмж лТС лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 
лСгОмзСбСвС, бОиюмкСвС еОзСкСгОбУмбО, еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі еОлСаівОккя мО лТСмжгії 
иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю мПТСТжейФ 
мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, 
зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, іе СаСб’яезСбжй 
еОекОпПккяй мОзжХ нОзміб Ф еОлжмі; 

2) гия бжекОпПккя біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї 
ТФзж" ліг пОУ егіРУкПккя лСгОмзСбСвС зСкмТСию еО мТОкУнПТмкжй оікСФмбСТПккяй 
біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ мО/ОаС гия бжекОпПккя Тібкя ебжпОРкжХ оік Ф 
бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй; 

3) бжябиПкС кПгСУмСбіТкіУмь гОкжХ, сС йіУмямьУя Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, лСгОкіР 
лиОмкжзСй лСгОмзіб; 

4) УмСУСбкС лиОмкжзО лСгОмзіб лСгОкС УзОТвФ лТС кПкОгОккя мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб: 

 лСгОмзСбСї кОзиОгкСї лСзФлою ОаС лТС гСлФсПккя лТСгОбоПй мСбОТіб/лСУиФв 
лСйжиСз ліг пОУ еОекОпПккя СаСб’яезСбжХ ТПзбіежміб лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, 
лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 201.1 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, мО/ОаС лСТФрПккя 
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лТСгОбоПй/лСзФлоПй вТОкжпкжХ мПТйікіб ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя; 

 ОзожекСї кОзиОгкСї лСзФлою ОаС лТС лСТФрПккя лСТягзФ еОлСбкПккя мО/ОаС 
лСТягзФ ТПєУмТОоії ОзожекСї кОзиОгкСї; 

5) Ф ТОеі лТСбПгПккя еФУмТіпкСї ебіТзж; 
6) бжябиПкС лСйжизФ ОаС кПгСУмСбіТкіУмь гОкжХ, сС йіУмямьУя Ф ебімі лТС лігебімкі 

ТОХФкзж, лСгОкСйФ нікОкУСбжй ОвПкмСй, ОаС біглСбігкС гС ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі 
CRS нікОкУСбжй ОвПкмСй лСгОкС ебім лТС лігебімкі ТОХФкзж е бігСйСУмяйж лТС 
кПеОгСзФйПкмСбОкі ТОХФкзж, ОаС бжябиПкС лСгОккя биОУкжзСй ТОХФкзФ кПгСУмСбіТкжХ 
бігСйСУмПР нікОкУСбСйФ ОвПкмФ; 

7) СмТжйОкС лСбігСйиПккя біг зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікСеПйкСї юТжУгжзоії, е язСю 
КзТОїкСю ФзиОгПкС йідкОТСгкжР гСвСбіТ, сС йіУмжмь лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією 
гия лСгОмзСбжХ оіиПР, евСгФ кО СаСб’яезСбіУмь язСвС кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, ОаС 
ФзиОгПкС кО РСвС лігУмОбі йідбігСйпжР гСвСбіТ, лТС бжябиПккя мОзжй СТвОкСй лСйжизж, 
кПлСбкжХ ОаС кПгСУмСбіТкжХ гОкжХ, кОгОкжХ нікОкУСбжй ОвПкмСй сСгС лігебімкСвС ТОХФкзФ 
СУСаж, язО є ТПежгПкмСй біглСбігкСї ікСеПйкСї юТжУгжзоії, ОаС лТС ікрП лСТФрПккя пж 
кПбжзСкОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй еСаСб’яеОкь, лПТПгаОпПкжХ КвСгСю FATCA ОаС 
ЗОвОиькжй УмОкгОТмСй ебімкСУмі CRS, Ф мСйФ пжУиі лТС ФпОУмь нікОкУСбСвС ОвПкмО ОаС РСвС 
зиієкмО Ф лТОбСпжкОХ ОаС СлПТОоіяХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 393.6 УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ; 

8) СмТжйОкС еОлжм лТС кОгОккя ікнСТйОоії біг зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікСеПйкСї гПТдОбж 
кО лігУмОбі йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ, сС йіУмжмь лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією гия 
лСгОмзСбжХ оіиПР, мО ікнСТйОоії, язО еОлжмФємьУя, кПйОє Ф ТСелСТягдПккі зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ; 

9) б ікржХ бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 
73.3.2. ЗОлжм ббОдОємьУя кОиПдкжй пжкСй бТФпПкжй, язсС РСвС кОгіУиОкС Ф лСТягзФ, 

бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. 
73.3.3. ЙиОмкжзж лСгОмзіб мО ікрі УФа’єзмж ікнСТйОоіРкжХ бігкСУжк еСаСб’яеОкі кОгОбОмж 

ікнСТйОоію, бжекОпПкФ б еОлжмі зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, мО її гСзФйПкмОиькП лігмбПТгдПккя 
(зТій лТСбПгПккя еФУмТіпкСї ебіТзж) лТСмявСй 15 ТСаСпжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй 
СмТжйОккя еОлжмФ (язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй), Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі лТСбПгПккя еФУмТіпкСї ебіТзж лиОмкжзж лСгОмзіб мО ікрі УФа’єзмж ікнСТйОоіРкжХ 
бігкСУжк еСаСб’яеОкі кОгОбОмж ікнСТйОоію, бжекОпПкФ б еОлжмі зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, 
лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй СмТжйОккя еОлжмФ, мО гСзФйПкмОиькП 
лігмбПТгдПккя оієї ікнСТйОоії кО бжйСвФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. 

73.3.4. К ТОеі язсС еОлжм УзиОгПкС е лСТФрПккяй бжйСв, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж лПТржй - 
л’ямжй лФкзмФ 73.3 УмОммі 73 оьСвС КСгПзУФ, лиОмкжз лСгОмзіб ебіиькяємьУя біг СаСб’яезФ 
кОгОккя біглСбігі кО мОзжР еОлжм. 

К ТОеі СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб еОлжмФ лТС кОгОккя ікнСТйОоії мО її 
гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя, язі бдП кОгОбОижУя ожй лиОмкжзСй лСгОмзіб еО 
лСлПТПгкійж еОлжмОйж оьСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС 
кОгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ ікнСТйОоію лТС гОмФ мО кСйПТ ижУмО, язжйж еОекОпПкО 
ікнСТйОоія мО її гСзФйПкмОиькП лігмбПТгдПккя кОгОбОижУя мОзСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ. 
К мОзСйФ ТОеі лиОмкжз лСгОмзіб ебіиькяємьУя біг СаСб’яезФ кОгОккя ікнСТйОоії мО її 
гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя б оіР пОУмжкі. 

ІкнСТйОоія кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кОгОємьУя ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, 
аОкзОйж, ікржйж нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж, кПаОкзібУьзжйж кОгОбОпОйж лиОмідкжХ лСУиФв, 
ПйімПкмОйж ПиПзмТСккжХ вТСрПР аПеСлиОмкС Ф лСТягзФ мО СаУявОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкОйж 
КзТОїкж "ЙТС аОкзж і аОкзібУьзФ гіяиькіУмь" мО "ЙТС лиОмідкі лСУиФвж". 

ЙСТягСз СмТжйОккя ікнСТйОоії зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж еО їХ лжУьйСбжй еОлжмСй 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
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73.3.5. ІкнСТйОоія кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кОгОємьУя аОкзОйж, кПаОкзібУьзжйж 
кОгОбОпОйж лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмОйж ПиПзмТСккжХ вТСрПР, СУСаОйж, язі є 
нікОкУСбжйж ОвПкмОйж, мО ікржйж УФа’єзмОйж, язі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж 
еСаСб’яеОкі еаПТівОмж ікнСТйОоію, сС еОлжмФємьУя, аПеСлиОмкС мО б СаУявОХ, кПСаХігкжХ гия 
бжзСкОккя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж йідкОТСгкжХ еСаСб’яеОкь, бжекОпПкжХ КСкбПкоією 
лТС беОєйкФ ОгйікіУмТОмжбкФ гСлСйСвФ б лСгОмзСбжХ УлТОбОХ, йідкОТСгкжй гСвСбСТСй 
КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя мО ікржй йідкОТСгкжй гСвСбСТСй, сС 
йіУмжмь лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ оіиПР, евСгФ кО СаСб’яезСбіУмь 
язСвС кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, ОаС ФзиОгПкжйж кО їХ лігУмОбі йідбігСйпжйж 
гСвСбСТОйж. 

КСезТжммя мОзСї ікнСТйОоії кОгОбОпОйж лиОмідкжХ лСУиФв е СаУиФвСбФбОккя ТОХФкзФ, 
ікржйж нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж мО СУСаОйж, язі кП є нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж, ОиП йОюмь 
лТОбС кОгОбОмж СзТПйі нікОкУСбі лСУиФвж, гПТдОбкП ТПвФиюбОккя мО кОвияг еО гіяиькіУмю 
язжХ егіРУкює ЗОоіСкОиькжР аОкз КзТОїкж, егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, ікржйж нікОкУСбжйж ОвПкмОйж - Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
ЗОоіСкОиькСю зСйіУією е оіккжХ лОлПТіб мО нСкгСбСвС ТжкзФ, Ф йПдОХ лСбкСбОдПкь, 
бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй Ф УнПТі ТПвФиюбОккя гіяиькСУмі е кОгОккя нікОкУСбжХ лСУиФв. 

73.3.6. ЯзсС кО лігУмОбі йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ, сС йіУмжмь лСиСдПккя лТС Сайік 
ікнСТйОоією, зСйлПмПкмкжР СТвОк ікСеПйкСї гПТдОбж ебПТмОємьУя гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ іе еОлжмСй (гОиі - ікСеПйкжР еОлжм), сС йіУмжмь лТСХОккя лТС кПлСбігСйиПккя 
лиОмкжзО лСгОмзіб лТС нОзм ебПТкПккя ікСеПйкСвС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ, зСкмТСиююпжР 
СТвОк Ф еОлжмі, язжР кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб пж ікріР СУСаі, еОекОпОє, сС еОлжм 
кОгУжиОємьУя кО лігУмОбі ліглФкзмФ 8 ліглФкзмФ 73.3.1 лФкзмФ 73.3 оієї УмОммі, аПе ТСезТжммя 
ейіУмФ ікСеПйкСвС еОлжмФ. 

КСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС кОгіУиОмж еОлжм УФа’єзмФ лПТбжккСвС нікОкУСбСвС 
йСкімСТжквФ кО лігУмОбі ліглФкзмФ 8 ліглФкзмФ 73.3.1 лФкзмФ 73.3 оієї УмОммі, еО ФйСбж 
гСмТжйОккя бУіХ мОзжХ бжйСв: 

1) ікнСТйОоія, сС еОлжмФємьУя б ікСеПйкСйФ еОлжмі, бігУФмкя Ф ТСелСТягдПккі 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ; 

2) СУСаО, язіР кОгУжиОємьУя еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, еСаСб’яеОкО еаПТівОмж 
ікнСТйОоію, язО є лТПгйПмСй еОлжмФ, ОаС йОє гСУмФл гС кПї біглСбігкС гС лСиСдПкь 
еОзСкСгОбУмбО. 

ЯзсС еОлжм кОгУжиОємьУя СУСаі кО лігУмОбі ліглФкзмФ 8 ліглФкзмФ 73.3.1 лФкзмФ 73.3 оієї 
УмОммі (Ф еб’яезФ еі еаСТСй ікнСТйОоії гия зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікСеПйкСї гПТдОбж), 
лСиСдПккя оієї УмОммі кП лСбжккі миФйОпжмжУя яз мОзі, сС гСебСияюмь аОкзФ ОаС ікрСйФ 
кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв е СаУиФвСбФбОккя ТОХФкзФ бігйСбиямж б кОгОккі ікнСТйОоії кО 
еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бжзиюпкС кО лігУмОбі мСвС, сС ікнСТйОоія, сС еОлжмФємьУя, є 
ікнСТйОоією е СайПдПкжй гСУмФлСй (Ф мСйФ пжУиі ікнСТйОоією, сС УмОкСбжмь аОкзібУьзФ 
мОєйкжою). 

73.4. ІкнСТйОоія лТС кОябкіУмь мО ТФХ зСрміб/ПиПзмТСккжХ вТСрПР кО 
ТОХФкзОХ/ПиПзмТСккжХ вОйОкояХ лиОмкжзО лСгОмзіб кОгОємьУя б СаУявОХ аіиьржХ, кід 
лПТПгаОпПкС лФкзмСй 73.3 оієї УмОммі, аОкзОйж, ікржйж нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж, 
кПаОкзібУьзжйж кОгОбОпОйж лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмОйж ПиПзмТСккжХ вТСрПР 
зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО ТірПккяй УФгФ. Дия СмТжйОккя мОзСї ікнСТйОоії зСкмТСиююпжР 
СТвОк ебПТмОємьУя гС УФгФ. 

ЙТОбжиО, бУмОкСбиПкі ожй лФкзмСй, кП еОУмСУСбФюмьУя гС: 
1) еОлжміб лТС кОгОккя нікОкУСбжйж ОвПкмОйж ікнСТйОоії лТС нікОкУСбі ТОХФкзж б 

СаУявОХ, бжекОпПкжХ КвСгСю FATCA, БОвОмСУмСТСккьСю ФвСгСю CRS мО ЗОвОиькжй 
УмОкгОТмСй ебімкСУмі CRS; 

2) еОлжміб, язі кОгУжиОюмьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй кО лігУмОбі ліглФкзмФ 8 ліглФкзмФ 
73.3.1 лФкзмФ 73.3 оієї УмОммі гия оіиПР еаСТФ ікнСТйОоії гия зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ 
ікСеПйкСї гПТдОбж біглСбігкС гС КСкбПкоії лТС беОєйкФ ОгйікіУмТОмжбкФ гСлСйСвФ б 
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лСгОмзСбжХ УлТОбОХ, йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС 
СлСгОмзФбОккя ОаС ікрСвС йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ, сС йіУмжмь лСиСдПккя лТС Сайік 
ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ оіиПР. 

 
73.5. З йПмСю СмТжйОккя лСгОмзСбСї ікнСТйОоії, кПСаХігкСї Ф еб'яезФ е лТСбПгПккяй 

лПТПбіТСз, зСкмТСиююпі СТвОкж йОюмь лТОбС егіРУкюбОмж еФУмТіпкі ебіТзж гОкжХ УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя сСгС лиОмкжзО лСгОмзіб. 

Йіг пОУ еФУмТіпкСї ебіТзж: 
 егіРУкюємьУя еіУмОбиПккя гОкжХ, СмТжйОкжХ біг лиОмкжзіб лСгОмзіб мО ікржХ УФа'єзміб 

ікнСТйОоіРкжХ бігкСУжк, е йПмСю гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя вСУлСгОТУьзжХ 
бігкСУжк е лиОмкжзСй лСгОмзіб мО еаСТіб, О мОзСд лігмбПТгдПккя бігкСУжк, бжгФ, 
СаУявФ і язСУмі СлПТОоіР мО ТСеТОХФкзіб, сС егіРУкюбОижУя йід кжйж, гия е'яУФбОккя 
лСбкСмж їХ бігСаТОдПккя б СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзіб; 

 еОаПелПпФємьУя СмТжйОккя лСгОмзСбСї ікнСТйОоії, кПСаХігкСї гия бжекОпПккя 
біглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 39.5.2.13 ліглФкзмФ 39.5.2 лФкзмФ 39.5 УмОммі 39 оьСвС 
КСгПзУФ. 

Йіг пОУ лТСбПгПккя еФУмТіпкСї ебіТзж е'яУСбФюмьУя ижрП лжмОккя, еОекОпПкі Ф 
лжУьйСбСйФ еОлжмі зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО лТСбПгПккя еФУмТіпкСї ебіТзж. 

ЛСТйО еОлжмФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО лТСбПгПккя еФУмТіпкСї ебіТзж бУмОкСбиюємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЗФУмТіпкі ебіТзж кП є лПТПбіТзОйж і лТСбСгямьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЗО ТПеФиьмОмОйж еФУмТіпкжХ ебіТСз УзиОгОємьУя гСбігзО, сС кОгОємьУя УФа'єзмФ 
вСУлСгОТюбОккя Ф гПУямжгПккжР УмТСз. 

ЙСбмСТкП лТСбПгПккя еФУмТіпкжХ ебіТСз зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж е СгкСвС і мСвС 
УОйСвС лжмОккя еОаСТСкПкС. 

73.6. ІкнСТйОоія, сС кОгіРриО гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб біг зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ 
ікСеПйкСї гПТдОбж біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, сС йіУмямь лСиСдПккя лТС Сайік 
ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ оіиПР, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю 
КзТОїкж, ОаС ФзиОгПкжХ кО їХ лігУмОбі йідбігСйпжХ гСвСбСТіб, є ікнСТйОоією е СайПдПкжй 
гСУмФлСй. 

ЛмОммя 74. ИаТСазО мО бжзСТжУмОккя лСгОмзСбСї ікнСТйОоії 
74.1. ЙСгОмзСбО ікнСТйОоія, еіаТОкО біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, еаПТівОємьУя б аОеОХ 

гОкжХ ІкнСТйОоіРкжХ, мПиПзСйФкізОоіРкжХ мО ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ УжУмПй 
(гОиі - ІкнСТйОоіРкі УжУмПйж) оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ІкнСТйОоіРкі УжУмПйж і еОУСаж їХ еОаПелПпПккя, ТСеТСаиПкі, бжвСмСбиПкі ОаС лТжгаОкі 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, є 
гПТдОбкСю биОУкіУмю. 

ЛжУмПйО еОХжУмФ лСгОмзСбСї ікнСТйОоії, сС еаПТівОємьУя б аОеОХ гОкжХ ІкнСТйОоіРкжХ 
УжУмПй, бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ВкПУПккя ікнСТйОоії гС аОе гОкжХ ІкнСТйОоіРкжХ УжУмПй мО її СлТОоюбОккя 
егіРУкююмьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй 41.1.1 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 
оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд зСкмТСиююпжй СТвОкСй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй 41.1.2 лФкзмФ 41.1 
УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, б лСТягзФ ікнСТйОоіРкСї беОєйСгії біглСбігкС гС лФкзмФ 41.2 УмОммі 
41 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙПТПиіз ІкнСТйОоіРкжХ УжУмПй бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-17#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1232-2010-%D0%BF#Text
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74.2. ВжзиюпПкС. 
74.3. ЗіаТОкО лСгОмзСбО ікнСТйОоія мО ТПеФиьмОмж її СлТОоюбОккя бжзСТжУмСбФюмьУя гия 

бжзСкОккя лСзиОгПкжХ кО зСкмТСиююпі СТвОкж нФкзоіР мО еОбгОкь, О мОзСд оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ, гия нСТйФбОккя мО ТПОиіеОоії єгжкСї гПТдОбкСї лСгОмзСбСї лСиімжзж. 

ГЙАВА 8. ЙДКДВІККИ 

ЛмОммя 75. Вжгж лПТПбіТСз 
75.1. КСкмТСиююпі СТвОкж йОюмь лТОбС лТСбСгжмж зОйПТОиькі, гСзФйПкмОиькі (лиОкСбі 

ОаС лСеОлиОкСбі; бжїекі ОаС кПбжїекі) мО нОзмжпкі лПТПбіТзж. 
КОйПТОиькі мО гСзФйПкмОиькі лПТПбіТзж лТСбСгямьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж б 

йПдОХ їХ лСбкСбОдПкь бжзиюпкС Ф бжлОгзОХ мО Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, О 
нОзмжпкі лПТПбіТзж - ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй 
язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж. 

Вжгж гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз, лСТягСз лиОкФбОккя, лТСбПгПккя мО СнСТйиПккя їХ 
ТПеФиьмОміб, сС лТСбСгямьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй 41.1.2 
лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, бУмОкСбиююмьУя Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

75.1.1. КОйПТОиькСю ббОдОємьУя лПТПбіТзО, язО лТСбСгжмьУя Ф лТжйісПккі 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бжзиюпкС кО лігУмОбі гОкжХ, еОекОпПкжХ Ф лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ 
(ТСеТОХФкзОХ) лиОмкжзО лСгОмзіб, мО гОкжХ УжУмПйж ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ 
кО гСгОкФ бОТміУмь (гОкжХ оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, б язСйФ 
бігзТжбОюмьУя ТОХФкзж лиОмкжзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, гОкжХ ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО гОкжХ йжмкжХ 
гПзиОТОоіР), О мОзСд гОкжХ ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ кОзиОгкжХ мО гОкжХ УжУмПйж 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС, гОкжХ ЛИД ККИ. 

ЙТПгйПмСй зОйПТОиькСї лПТПбіТзж мОзСд йСдФмь аФмж: 
1) УбСєпОУкіУмь лСгОккя лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР (ТСеТОХФкзіб); 
2) УбСєпОУкіУмь ТПєУмТОоії лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС 

лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, ОзожекжХ кОзиОгкжХ 
мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС ОзожекжХ кОзиОгкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ, бжлТОбиПккя лСйжиСз Ф лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ; 

3) УбСєпОУкіУмь УлиОмж ФевСгдПкСї УФйж лСгОмзСбСвС (вТСрСбСвС) еСаСб’яеОккя 
бжзиюпкС кО лігУмОбі гОкжХ, сС еаПТівОюмьУя (СлТОоьСбФюмьУя) Ф біглСбігкжХ 
ікнСТйОоіРкжХ аОеОХ; 

4) лСбкСмО кОТОХФбОккя мО УбСєпОУкіУмь УлиОмж лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО 
єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб’яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя Ф ТОеі 
кПбіглСбігкСУмі ТПежгПкмО Дія Лімі бжйСвОй, бжекОпПкжй лФкзмОйж 2, 3 пОУмжкж лПТрСї мО 
лФкзмСй 10 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 5 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї 
ПзСкСйізж б КзТОїкі"; 

5) УбСєпОУкіУмь лСгОккя еОябж лТС беяммя кО Саиіз нікОкУСбжХ ОвПкміб біглСбігкС гС 
бжйСв УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ; 

6) УбСєпОУкіУмь лСгОккя нікОкУСбжйж ОвПкмОйж ебіміб лТС лігебімкі ТОХФкзж, 
бжлТОбиПкжХ ебіміб лТС лігебімкі ТОХФкзж; 

7) УбСєпОУкіУмь кОгОккя нікОкУСбжйж ОвПкмОйж біглСбігі кО еОлжмж (лСбігСйиПккя) 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, сС кОгУжиОюмьУя Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ УмОммПю 393 оьСвС 
КСгПзУФ; 

8) УбСєпОУкіУмь лСгОккя лСбігСйиПккя лТС УмТФзмФТФ биОУкСУмі мО зікоПбжХ 
аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб біглСбігкС гС бжйСв лФкзмФ 441.2 УмОммі 441 оьСвС КСгПзУФ; 

http://document.vobu.ua/doc/3180
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9) УбСєпОУкіУмь лСгОккя СУСаСю, язО егіРУкює ФлТОбиіккя ОаС ОгйікіУмТФбОккя мТОУмФ, 
лСбігСйиПккя лТС ФзиОгПккя гСвСбСТФ сСгС ФлТОбиіккя ОаС ОгйікіУмТФбОккя мТОУмФ ОаС 
лТС лТжлжкПккя мОзСвС гСвСбСТФ, нікОкУСбСї ебімкСУмі, зСліР лПТбжккжХ гСзФйПкміб мО ікрСї 
ікнСТйОоії сСгС мТОУмФ кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 
442 оьСвС КСгПзУФ; 

10) УбСєпОУкіУмь кОгОккя ікнСТйОоії кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ біглСбігкС гС 
лФкзмФ 441.3 УмОммі 441, ліглФкзміб 6-8 ліглФкзмФ 73.3.1 лФкзмФ 73.3 УмОммі 73 оьСвС КСгПзУФ; 

11) УбСєпОУкіУмь мО лСбкСмО УлиОмж ФевСгдПкСї УФйж вТСрСбСвС еСаСб’яеОккя Ф бжвиягі 
ОбОкУСбСвС бкПУзФ е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, бжекОпПкСвС біглСбігкС гС лФкзмФ 
141.13 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, кО лігУмОбі гОкжХ КПєУмТФ лФкзміб СайікФ ікСеПйкСї 
бОиюмж. 

75.1.2. ДСзФйПкмОиькСю лПТПбіТзСю ббОдОємьУя лПТПбіТзО, лТПгйПмСй язСї є 
УбСєпОУкіУмь, гСУмСбіТкіУмь, лСбкСмО кОТОХФбОккя мО УлиОмж ФУіХ лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй лСгОмзіб мО еаСТіб, О мОзСд гСмТжйОккя бОиюмкСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, 
зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, гСмТжйОккя 
ТСаСмСгОбоПй еОзСкСгОбУмбО сСгС ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, СнСТйиПккя мТФгСбжХ 
бігкСУжк е лТОоібкжзОйж (кОРйОкжйж СУСаОйж) мО язО лТСбСгжмьУя кО лігУмОбі лСгОмзСбжХ 
гПзиОТОоіР (ТСеТОХФкзіб), нікОкУСбСї, УмОмжУмжпкСї мО ікрСї ебімкСУмі, ТПвіУмТіб лСгОмзСбСвС 
мО аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, бПгПккя язжХ лПТПгаОпПкС еОзСкСй, лПТбжккжХ гСзФйПкміб, язі 
бжзСТжУмСбФюмьУя б аФХвОимПТУьзСйФ мО лСгОмзСбСйФ СаиізФ і лСб'яеОкі е кОТОХФбОккяй і 
УлиОмСю лСгОмзіб мО еаСТіб, бжзСкОккяй бжйСв ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО 
гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, О мОзСд СмТжйОкжХ б 
ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ зСкмТСиююпжй СТвОкСй гСзФйПкміб мО 
лСгОмзСбСї ікнСТйОоії, Ф мСйФ пжУиі еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТСз ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзіб. 

ДСзФйПкмОиькО лиОкСбО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя біглСбігкС гС лиОкФ-вТОнізО лПТПбіТСз. 
Йіг пОУ егіРУкПккя лиОкСбжХ лПТПбіТСз лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі є нікОкУСбжйж ОвПкмОйж, 

лТПгйПмСй лПТПбіТзж мОзСд є гСмТжйОккя нікОкУСбжйж ОвПкмОйж бжйСв УмОммі 393 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЗП йСдП аФмж лТПгйПмСй лиОкСбСї гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж лжмОккя гСмТжйОккя 
лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", зТій бжлОгзіб лПТПбіТзж гСмТжйОккя 
лиОмкжзСй лСгОмзіб бжйСв ліглФкзміб 140.5.4, 140.5.51, 140.5.6 лФкзмФ 140.5 УмОммі 140 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ДСзФйПкмОиькО лСеОлиОкСбО лПТПбіТзО кП лПТПгаОпОємьУя Ф лиОкі ТСаСмж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ і лТСбСгжмьУя еО кОябкСУмі ХСпО а Сгкієї е лігУмОб, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 

ДСзФйПкмОиькСю бжїекСю лПТПбіТзСю ббОдОємьУя лПТПбіТзО, язО лТСбСгжмьУя еО 
йіУоПекОХСгдПккяй лиОмкжзО лСгОмзіб пж йіУоПй ТСемОрФбОккя Са'єзмО лТОбО биОУкСУмі, 
УмСУСбкС язСвС лТСбСгжмьУя мОзО лПТПбіТзО. 

ДСзФйПкмОиькСю кПбжїекСю лПТПбіТзСю ббОдОємьУя лПТПбіТзО, язО лТСбСгжмьУя б 
лТжйісПккі зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

ДСзФйПкмОиькСю кПбжїекСю лСеОлиОкСбСю ПиПзмТСккСю лПТПбіТзСю еО еОябСю 
лиОмкжзО лСгОмзіб (гОиі - ПиПзмТСккО лПТПбіТзО) ббОдОємьУя лПТПбіТзО, сС лТСбСгжмьУя кО 
лігУмОбі еОябж, лСгОкСї лиОмкжзСй лСгОмзіб е кПекОпкжй УмФлПкПй ТжежзФ, бжекОпПкжй 
біглСбігкС гС лФкзмФ 77.2 УмОммі 77 оьСвС КСгПзУФ, гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язСйФ бік 
лПТПаФбОє кО лСгОмзСбСйФ СаиізФ. ЗОябО лСгОємьУя еО 10 зОиПкгОТкжХ гкіб гС СпізФбОкСвС 
лСпОмзФ лТСбПгПккя ПиПзмТСккСї лПТПбіТзж, ОиП кП ТОкірП СніоіРкСвС лСбігСйиПккя 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТС 
еОлТСбОгдПккя лТСбПгПккя мОзСї лПТПбіТзж гия біглСбігкжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб: язі 
еОУмСУСбФюмь УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, СаиізФ мО ебімкСУмі; УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя йізТС-, йОиСвС; УПТПгкьСвС ліглТжєйкжомбО; ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзіб. 
ЛСТйО еОябж, лСТягСз її лСгОккя, лТжРкяммя ТірПккя лТС лТСбПгПккя ПиПзмТСккСї 
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лПТПбіТзж бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

75.1.3. ЛОзмжпкСю ббОдОємьУя лПТПбіТзО, сС егіРУкюємьУя еО йіУоПй нОзмжпкСвС 
лТСбОгдПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб гіяиькСУмі, ТСемОрФбОккя вСУлСгОТУьзжХ ОаС ікржХ 
Са'єзміб лТОбО биОУкСУмі мОзСвС лиОмкжзО. МОзО лПТПбіТзО егіРУкюємьУя зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй сСгС гСмТжйОккя кСТй еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь ТПвФиюбОккя СаівФ вСмібзж, 
лСТягзФ егіРУкПккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, бПгПккя зОУСбжХ 
СлПТОоіР, кОябкСУмі иіоПкеіР, УбігСомб, Ф мСйФ пжУиі лТС бжТСакжомбС мО Саів лігОзожекжХ 
мСбОТіб, гСмТжйОккя ТСаСмСгОбоПй еОзСкСгОбУмбО сСгС ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, 
СнСТйиПккя мТФгСбжХ бігкСУжк е лТОоібкжзОйж (кОРйОкжйж СУСаОйж). 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 76. ЙСТягСз лТСбПгПккя зОйПТОиькСї лПТПбіТзж 
76.1. КОйПТОиькО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 

аПе аФгь-язСвС УлПоіОиькСвС ТірПккя зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) 
мОзСвС СТвОкФ ОаС кОлТОбиПккя кО її лТСбПгПккя. 

КОйПТОиькіР лПТПбіТоі лігиявОє бУя лСгОмзСбО ебімкіУмь УФоіиькжй лСТягзСй. 
ЗвСгО лиОмкжзО лСгОмзіб кО лПТПбіТзФ мО РСвС лТжУФмкіУмь ліг пОУ лТСбПгПккя 

зОйПТОиькСї лПТПбіТзж кП СаСб'яезСбО. 
76.2. ЙСТягСз СнСТйиПккя ТПеФиьмОміб зОйПТОиькСї лПТПбіТзж егіРУкюємьУя біглСбігкС 

гС бжйСв УмОммі 86 оьСвС КСгПзУФ. 
76.3. КОйПТОиькО лПТПбіТзО лСгОмзСбСї гПзиОТОоії ОаС ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ йСдП 

аФмж лТСбПгПкО ижрП лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій гкПй 
вТОкжпкСвС УмТСзФ їХ лСгОккя, О язсС мОзі гСзФйПкмж аФиж кОгОкі ліекірП, - еО гкПй їХ 
нОзмжпкСвС лСгОккя. 

КОйПТОиькО лПТПбіТзО е ікржХ лжмОкь лТСбСгжмьУя е ФТОХФбОккяй УмТСзіб гОбкСУмі, 
бжекОпПкжХ УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ. 

76.4. КОйПТОиькі лПТПбіТзж е лжмОкь, бжекОпПкжХ УмОммПю 393 оьСвС КСгПзУФ, 
лТСбСгямьУя е ФТОХФбОккяй бжйСв УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 77. ЙСТягСз лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лиОкСбжХ лПТПбіТСз 
77.1. ДСзФйПкмОиькО лиОкСбО лПТПбіТзО лСбжккО аФмж лПТПгаОпПкО Ф лиОкі-вТОнізФ 

лТСбПгПккя лиОкСбжХ гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз. 
ЙиОк-вТОніз гСзФйПкмОиькжХ лиОкСбжХ лПТПбіТСз кО лСмСпкжР Тіз СлТжиюгкюємьУя кО 

СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, гС 25 вТФгкя ТСзФ, сС лПТПгФє ТСзФ, б язСйФ аФгФмь лТСбСгжмжУя мОзі 
гСзФйПкмОиькі лиОкСбі лПТПбіТзж. 

77.2. ДС лиОкФ-вТОнізО лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лиОкСбжХ лПТПбіТСз бігажТОюмьУя 
лиОмкжзж лСгОмзіб, язі йОюмь Тжежз сСгС кПУлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб, кПбжзСкОккя ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО язжй лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж. 

ЙПТіСгжпкіУмь лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лиОкСбжХ лПТПбіТСз лиОмкжзіб лСгОмзіб 
бжекОпОємьУя еОиПдкС біг УмФлПкя ТжежзФ б гіяиькСУмі мОзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, язжР 
лСгіияємьУя кО бжУСзжР, УПТПгкіР мО кПекОпкжР. ЙиОмкжзж лСгОмзіб е кПекОпкжй УмФлПкПй 
ТжежзФ бзиюпОюмьУя гС лиОкФ-вТОнізО кП пОУмірП, кід ТОе кО мТж зОиПкгОТкжХ ТСзж, 
УПТПгкій - кП пОУмірП кід ТОе кО гбО зОиПкгОТкжХ ТСзж, бжУСзжй - кП пОУмірП СгкСвС ТОеФ кО 
зОиПкгОТкжР Тіз. 

ЙСТягСз нСТйФбОккя, еОмбПТгдПккя лиОкФ-вТОнізО мО бкПУПккя ейік гС кьСвС, О мОзСд 
лПТПиіз Тжежзіб мО їХ лСгіи еО УмФлПкяйж бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ВкПУПккя ейік гС лиОкФ-вТОнізО лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лиОкСбжХ лПТПбіТСз кО 
лСмСпкжР Тіз гСлФУзОємьУя кП пОУмірП СгкСвС ТОеФ б лПТрСйФ мО СгкСвС ТОеФ б гТФвСйФ 
збОТмОиі мОзСвС ТСзФ, зТій бжлОгзіб зСиж ейікж лСб'яеОкі іе ейікОйж кОРйПкФбОккя 
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лиОмкжзО лСгОмзіб, сС бдП аФб бзиюпПкжР гС лиОкФ-вТОнізО, мО/ОаС бжлТОбиПккя мПХкіпкжХ 
лСйжиСз. 

ДСзФйПкмОиькО лПТПбіТзО лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР аФб бзиюпПкжР гС лиОкФ-вТОнізО 
лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лиОкСбжХ лПТПбіТСз кО лСмСпкжР Тіз бкОУиігСз бкПУПккя ейік 
Ф мОзСйФ ТСоі (ікржХ кід ейікж кОРйПкФбОккя лиОмкжзО лСгОмзіб, сС бдП аФб бзиюпПкжР гС 
лиОкФ-вТОнізО, мО/ОаС бжлТОбиПккя мПХкіпкжХ лСйжиСз), йСдП аФмж ТСелСпОмО кП ТОкірП 1 
ижлкя лСмСпкСвС ТСзФ б ТОеі бкПУПккя ейік гС лиОкФ-вТОнізО лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ 
лПТПбіТСз кО лСмСпкжР Тіз Ф лПТрСйФ збОТмОиі мОзСвС ТСзФ і кП ТОкірП 1 дСбмкя лСмСпкСвС 
ТСзФ б ТОеі бкПУПккя ейік гС лиОкФ-вТОнізО лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз кО 
лСмСпкжР Тіз Ф гТФвСйФ збОТмОиі мОзСвС ТСзФ. 

ИкСбиПкжР лиОк-вТОніз СлТжиюгкюємьУя кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, гС 30 пжУиО СУмОккьСвС 
йіУяоя збОТмОиФ (Ф бжлОгзОХ ейік кОРйПкФбОккя лиОмкжзО лСгОмзіб, сС бдП аФб бзиюпПкжР 
гС лиОкФ-вТОнізО, мО/ОаС бжлТОбиПккя мПХкіпкжХ лСйжиСз - гС 30 пжУиО йіУяоя, сС лПТПгФє 
йіУяою, б язСйФ аФгФмь лТСбСгжмжУя мОзі гСзФйПкмОиькі лиОкСбі лПТПбіТзж). 

ЙиОмкжзж лСгОмзіб - юТжгжпкі СУСаж, сС біглСбігОюмь зТжмПТіяй, бжекОпПкжй лФкзмСй 
44 лігТСегіиФ 4 ТСегіиФ XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" оьСвС КСгПзУФ, мО Ф язжХ УФйО УлиОпПкСвС 
гС аюгдПмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь УмОкСбжмь кП йПкрП л'ямж бігУСмзіб біг 
еОгПзиОТСбОкСвС гСХСгФ еО ебімкжР лСгОмзСбжР лПТіСг, О мОзСд УОйСеОРкямі СУСаж, УФйО 
УлиОпПкжХ лСгОмзіб язжХ УмОкСбжмь кП йПкрП л'ямж бігУСмзіб біг еОгПзиОТСбОкСвС гСХСгФ 
еО ебімкжР лСгОмзСбжР лПТіСг, бзиюпОюмьУя гС лиОкФ-вТОнізО кП пОУмірП, кід ТОе кО мТж 
зОиПкгОТкжХ ТСзж. ЗОекОпПкО кСТйО кП лСржТюємьУя кО мОзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб Ф ТОеі 
лСТФрПккя кжйж УмОмПР 45, 49, 50, 51, 57 оьСвС КСгПзУФ. 

77.3. ЗОаСТСкяємьУя лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї лПТПбіТзж еО СзТПйжйж 
бжгОйж еСаСб'яеОкь лПТПг аюгдПмОйж, зТій лТОбжиькСУмі СапжУиПккя, лСбкСмж і 
УбСєпОУкСУмі УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, лСгОмзіб, еаСТіб мО єгжкСвС бкПУзФ лТж бжлиОмі 
(кОТОХФбОккі) гСХСгіб ніежпкжй СУСаОй лСгОмзФ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа мО еСаСб'яеОкь еО 
аюгдПмкжйж лСежзОйж і зТПгжмОйж, сС вОТОкмСбОкі аюгдПмкжйж зСрмОйж. 

77.4. ЙТС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї лПТПбіТзж зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй 
ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТжРйОємьУя ТірПккя, язП 
СнСТйиюємьУя кОзОеСй. 

ЙТОбС кО лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї лПТПбіТзж лиОмкжзО лСгОмзіб кОгОємьУя 
ижрП Ф бжлОгзФ, зСиж РСйФ (РСвС лТПгУмОбкжзФ) кП ліекірП кід еО 10 зОиПкгОТкжХ гкіб гС 
гкя лТСбПгПккя еОекОпПкСї лПТПбіТзж кОгіУиОкС (бТФпПкС) Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 
42 оьСвС КСгПзУФ, зСлію кОзОеФ лТС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї лПТПбіТзж мО 
лжУьйСбП лСбігСйиПккя іе еОекОпПккяй гОмж лСпОмзФ лТСбПгПккя мОзСї лПТПбіТзж. 

77.5. К ТОеі лиОкФбОккя лПТПбіТСз СгкСвС Р мСвС УОйСвС лиОмкжзО лСгОмзіб 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж мО СТвОкОйж гПТдОбкСвС нікОкУСбСвС зСкмТСию Ф ебімкСйФ 
лПТіСгі мОзі лПТПбіТзж лТСбСгямьУя еОекОпПкжйж СТвОкОйж СгкСпОУкС. ЙСТягСз 
зССТгжкОоії лТСбПгПккя мОзжХ лПТПбіТСз мО еОиФпПккя гС лПТПбіТСз ікржХ СТвОкіб, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

77.6. ДСлФУз лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкі гС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї 
лиОкСбСї бжїекСї лПТПбіТзж егіРУкюємьУя евігкС іе УмОммПю 81 оьСвС КСгПзУФ. 
ДСзФйПкмОиькО лиОкСбО кПбжїекО лПТПбіТзО егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
УмОммПю 79 оьСвС КСгПзУФ. 

77.7. ЛмТСзж лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї лПТПбіТзж бУмОкСбиПкі УмОммПю 82 
оьСвС КСгПзУФ. 

77.8. ЙПТПиіз йОмПТіОиіб, язі йСдФмь аФмж лігУмОбСю гия бжУкСбзіб ліг пОУ лТСбПгПккя 
гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї лПТПбіТзж, мО лСТягСз кОгОккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб гСзФйПкміб 
гия мОзСї лПТПбіТзж бУмОкСбиПкС УмОммяйж 83, 85 оьСвС КСгПзУФ. 

77.9. ЙСТягСз СнСТйиПккя ТПеФиьмОміб гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї лПТПбіТзж бУмОкСбиПкС 
УмОммПю 86 оьСвС КСгПзУФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2013-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2013-%D0%BF#n9
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ЛмОммя 78. ЙСТягСз лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лСеОлиОкСбжХ лПТПбіТСз 
78.1. ДСзФйПкмОиькО лСеОлиОкСбО лПТПбіТзО егіРУкюємьУя еО кОябкСУмі ХСпО а Сгкієї е 

мОзжХ лігУмОб: 
78.1.1. СмТжйОкС лСгОмзСбФ ікнСТйОоію, сС Убігпжмь лТС лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 

бОиюмкСвС, лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО, еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі еОлСаівОккя мО лТСмжгії 
иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю мПТСТжейФ 
мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя мО ікрСвС кП бТПвФиьСбОкСвС 
ожй КСгПзУСй еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі 
СТвОкж, язсС лиОмкжз лСгОмзіб кП кОгОУмь лСяУкПккя мО їХ гСзФйПкмОиькі лігмбПТгдПккя 
кО СаСб'яезСбжР лжУьйСбжР еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язСйФ еОекОпОюмьУя 
лСТФрПккя ожй лиОмкжзСй лСгОмзіб біглСбігкС бОиюмкСвС, лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО, 
еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі еОлСаівОккя мО лТСмжгії иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ 
еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї 
йОУСбСвС екжсПккя мО ікрСвС кП бТПвФиьСбОкСвС ожй КСгПзУСй еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь 
еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, лТСмявСй 15 ТСаСпжХ гкіб е гкя, 
кОУмФлкСвС еО гкПй СмТжйОккя еОлжмФ; 

78.1.2. лиОмкжзСй лСгОмзіб кП лСгОкС б ФУмОкСбиПкжР еОзСкСй УмТСз лСгОмзСбФ 
гПзиОТОоію, ТСеТОХФкзж, ебімкіУмь гия лСгОмзСбСвС зСкмТСию еО мТОкУнПТмкжй 
оікСФмбСТПккяй біглСбігкС гС лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, язсС їХ лСгОккя 
лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

78.1.3. лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОкС зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ ФмСпкююпжР ТСеТОХФкСз е 
біглСбігкСвС лСгОмзФ еО лПТіСг, язжР лПТПбіТябУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй; 

78.1.4. бжябиПкС кПгСУмСбіТкіУмь гОкжХ, сС йіУмямьУя Ф лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ, лСгОкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзіб, язсС лиОмкжз лСгОмзіб кП кОгОУмь лСяУкПккя мО їХ гСзФйПкмОиькі 
лігмбПТгдПккя кО лжУьйСбжР еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язСйФ еОекОпПкС бжябиПкФ 
кПгСУмСбіТкіУмь гОкжХ мО біглСбігкФ гПзиОТОоію лТСмявСй 15 ТСаСпжХ гкіб е гкя, 
кОУмФлкСвС еО гкПй СмТжйОккя еОлжмФ; 

78.1.5. лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОкС б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ 
еОлПТПпПккя гС ОзмО лПТПбіТзж б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 86.7 УмОммі 86 оьСвС 
КСгПзУФ, ОаС УзОТвФ кО лТжРкямП еО її ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя, б 
язжХ бжйОвОємьУя лСбкжР ОаС пОУмзСбжР лПТПвияг ТПеФиьмОміб біглСбігкСї лПТПбіТзж ОаС 
УзОУФбОккя лТжРкямСвС еО її ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя Ф ТОеі язсС 
лиОмкжз лСгОмзіб Ф УбСїР УзОТеі (еОлПТПпПккяХ) лСУжиОємьУя кО СаУмОбжкж, сС кП аФиж 
гСУиігдПкі ліг пОУ лПТПбіТзж, мО Са'єзмжбкжР їХ ТСевияг кПйСдижбжР аПе лТСбПгПккя 
лПТПбіТзж. МОзО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя бжзиюпкС е лжмОкь, сС УмОиж лТПгйПмСй 
СУзОТдПккя. 

ЗОзОе лТС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж е лігУмОб, еОекОпПкжХ Ф 
оьСйФ ліглФкзмі, бжгОємьУя: 

 Ф ТОеі ТСевиягФ еОлПТПпПккя гС ОзмО лПТПбіТзж - зСкмТСиююпжй СТвОкСй, язжР 
лТСбСгжб лПТПбіТзФ; 

 ліг пОУ лТСбПгПккя лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя - зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй бжсСвС Тібкя, язжР ТСевиягОє УзОТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб. 

ЗО лігУмОбі еОекОпПкСвС Ф оьСйФ лФкзмі кОзОеФ зСкмТСиююпжй СТвОкСй, язСйФ гСТФпПкС 
егіРУкПккя лПТПбіТзж гСгОмзСбС бжгОємьУя кОзОе Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 81.1 
УмОммі 81 оьСвС КСгПзУФ; 

78.1.6. бжзиюпПкС; 
78.1.7. ТСелСпОмС лТСоПгФТФ ТПСТвОкіеОоії юТжгжпкСї СУСаж (зТій лПТПмбСТПккя), 

лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж ОаС ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, 
еОзТжммя лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО пж бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ юТжгжпкСї СУСаж, б 
мСйФ пжУиі ікСеПйкСї зСйлОкії, СТвОкіеОоії, лСТФрПкС лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС бжекОккя 
аОкзТФмСй лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС лСгОкС еОябФ лТС екяммя е СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзіб; 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 222 gazeta.vobu.ua 
 

78.1.8. лиОмкжзСй лСгОкС гПзиОТОоію, б язіР еОябиПкС гС бігрзСгФбОккя е аюгдПмФ 
лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь, еО кОябкСУмі лігУмОб гия лПТПбіТзж, бжекОпПкжХ Ф ТСегіиі V 
оьСвС КСгПзУФ, мО/ОаС е біг'єйкжй екОпПккяй е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, язП УмОкСбжмь 
аіиьрП 100 мжУ. вТжбПкь. 

ДСзФйПкмОиькО лСеОлиОкСбО лПТПбіТзО е лігУмОб, бжекОпПкжХ Ф оьСйФ ліглФкзмі, 
лТСбСгжмьУя бжзиюпкС сСгС еОзСккСУмі гПзиОТФбОккя еОябиПкСвС гС бігрзСгФбОккя е 
аюгдПмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО/ОаС е біг'єйкСвС екОпПккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, язП УмОкСбжмь аіиьрП 100 мжУ. вТжбПкь; 

78.1.9. сСгС лиОмкжзО лСгОмзФ лСгОкС УзОТвФ: 
лТС кПкОгОккя мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОмзСбСї кОзиОгкСї лСзФлою ОаС лТС 

гСлФсПккя лТСгОбоПй мСбОТіб/лСУиФв лСйжиСз лТж еОекОпПккі СаСб'яезСбжХ ТПзбіежміб 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 201.1 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, мО/ОаС 
лСТФрПккя лТСгОбоПй/лСзФлоПй вТОкжпкжХ мПТйікіб ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя Ф ТОеі 
кПкОгОккя мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб лТСмявСй 15 ТСаСпжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй 
СмТжйОккя лжУьйСбСвС еОлжмФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язСйФ еОекОпОємьУя ікнСТйОоія іе 
УзОТвж, лСяУкПкь мО гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя кО оПР еОлжм; 

ОаС 
лТС кПкОгОккя мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб ОзожекСї кОзиОгкСї лСзФлою ОаС лТС 

лСТФрПккя лСТягзФ еОлСбкПккя мО/ОаС лСТягзФ ТПєУмТОоії ОзожекСї кОзиОгкСї Ф ТОеі 
кПкОгОккя мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб лТСмявСй 15 ТСаСпжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй 
СмТжйОккя лжУьйСбСвС еОлжмФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язСйФ еОекОпОємьУя ікнСТйОоія іе 
УзОТвж, лСяУкПкь мО гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя кО оПР еОлжм; 

78.1.10. бжзиюпПкС; 
78.1.11. бжзиюпПкС;  
78.1.12. зСкмТСиююпжй СТвОкСй бжсСвС Тібкя б лСТягзФ зСкмТСию еО гіяйж ОаС 

аПегіяиькіУмю лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кждпСвС Тібкя егіРУкПкС лПТПбіТзФ 
гСзФйПкміб СаСб'яезСбСї ебімкСУмі лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС йОмПТіОиіб гСзФйПкмОиькСї 
лПТПбіТзж, лТСбПгПкСї зСкмТСиююпжй СТвОкСй кждпСвС Тібкя, і бжябиПкС кПбіглСбігкіУмь 
бжУкСбзіб ОзмО лПТПбіТзж бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО ОаС кПлСбкП е'яУФбОккя ліг пОУ 
лПТПбіТзж лжмОкь, сС лСбжккі аФмж е'яУСбОкі ліг пОУ лПТПбіТзж гия бжкПУПккя Са'єзмжбкСвС 
бжУкСбзФ сСгС гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб бжйСв еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО 
гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж. 

ЗОзОе лТС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж б оьСйФ бжлОгзФ 
лТжРйОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй бжсСвС Тібкя ижрП Ф мСйФ ТОеі, зСиж УмСУСбкС 
лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кждпСвС Тібкя, язі лТСбСгжиж гСзФйПкмОиькФ 
лПТПбіТзФ еОекОпПкСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, ТСелСпОмС гжУожлиікОТкП лТСбОгдПккя ОаС їй 
лСбігСйиПкС лТС лігСеТФ Ф бпжкПккі зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя; 

ЗО лігУмОбі мОзСвС кОзОеФ зСкмТСиююпжй СТвОкСй, язСйФ гСТФпПкС егіРУкПккя 
лПТПбіТзж гСгОмзСбС бжгОємьУя кОзОе Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 81.1 УмОммі 81 
оьСвС КСгПзУФ. 

78.1.13. Ф ТОеі СмТжйОккя ікнСТйОоії лТС ФХжиПккя лСгОмзСбжй ОвПкмСй біг 
СлСгОмзФбОккя бжлиОпПкСї (кОТОХСбОкСї) кОРйОкжй СУСаОй (Ф мСйФ пжУиі аПе 
гСзФйПкмОиькСвС СнСТйиПккя) еОТСаімкСї лиОмж, лОУжбкжХ гСХСгіб, гСгОмзСбжХ аиОв, ікржХ 
бжлиОм мО бігрзСгФбОкь, сС лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю, Ф мСйФ пжУиі бкОУиігСз 
кПФзиОгПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб мТФгСбжХ гСвСбСТіб е кОРйОкжйж СУСаОйж евігкС іе 
еОзСкСй, О мОзСд егіРУкПккя СУСаСю вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі аПе гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 
МОзО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя бжзиюпкС е лжмОкь, сС УмОиж лігУмОбСю гия лТСбПгПккя мОзСї 
лПТПбіТзж; 

78.1.14. Ф ТОеі СмТжйОккя гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкСї ікнСТйОоії мО гОкжХ, сС УбігпОмь 
лТС кПбіглСбігкіУмь ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" мО/ОаС 
бУмОкСбиПккя кПбіглСбігкСУмі ФйСб зСкмТСиьСбОкСї СлПТОоії лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" Ф 
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лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ліглФкзмСй 39.5.1.1 ліглФкзмФ 39.5.1 лФкзмФ 39.5 УмОммі 39 оьСвС 
КСгПзУФ; 

78.1.15. кПлСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ОаС лСгОккя е лСТФрПккяй бжйСв лФкзмФ 39.4 
УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф 
йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР, ебімФ б ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, виСаОиькСї 
гСзФйПкмОоії (йОРУмПТ-нОРиФ) мО/ОаС гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя; 

78.1.16. СмТжйОкС ебім лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, кОгіУиОкжР лиОмкжзСй лСгОмзіб 
біглСбігкС гС лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ. К мОзСйФ ТОеі лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя 
бжзиюпкС е лжмОкь зСкмТСию мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя; 

78.1.17. лиОмкжзСй лСгОмзіб кП лСгОкС б ФУмОкСбиПкжР лФкзмСй 50.3 УмОммі 50 оьСвС 
КСгПзУФ УмТСз ФмСпкююпжР ТСеТОХФкСз гия бжлТОбиПккя лСйжиСз, бжябиПкжХ еО 
ТПеФиьмОмОйж ПиПзмТСккСї лПТПбіТзж, лТСбПгПкСї еО еОябСю лиОмкжзО лСгОмзіб; 

78.1.18. бжябиПкС ТСеаідкСУмі гОкжХ, сС йіУмямьУя Ф еОТПєУмТСбОкжХ ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ мО 
гПзиОТОоіяХ е ОзожекСвС лСгОмзФ, лСгОкжХ лиОмкжзСй ОзожекСвС лСгОмзФ, сС ТПОиіеФє 
лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР; 

78.1.19. лиОмкжзСй лСгОмзіб кП кОгОкС гия лТСбПгПккя еФУмТіпкСї ебіТзж ікнСТйОоію, 
бжекОпПкФ Ф еОлжмі зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО 
гкПй СмТжйОккя еОлжмФ. МОзО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя бжзиюпкС е лжмОкь, еОекОпПкжХ Ф 
еОлжмі зСкмТСиююпСвС СТвОкФ; 

78.1.20. лиОмкжзСй лСгОмзФ лСгОкС еОябФ лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж гС лСгОкСї еОябзж 
кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС біглСбігкС гС лФкзмФ 29 лігТСегіиФ 5 ТСегіиФ XX 
"ЙПТПХігкі лСиСдПккя" оьСвС КСгПзУФ; 

78.1.21. зСкмТСиююпжй СТвОкСй ліУия лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї лПТПбіТзж 
ОаС гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж СмТжйОкС ікнСТйОоію мО/ОаС гСзФйПкмж біг 
ікСеПйкжХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, язі УмСУФюмьУя лжмОкь, сС аФиж СХСлиПкі ліг пОУ лСлПТПгкіХ 
лПТПбіТСз лиОмкжзО лСгОмзіб мО УбігпОмь лТС лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОмзСбСвС, 
бОиюмкСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО язжй лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж. 
МОзО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя бжзиюпкС сСгС лжмОкь, сС УмОиж лігУмОбСю гия лТСбПгПккя 
мОзСї лПТПбіТзж; 

78.1.22. Ф ТОеі СмТжйОккя ікнСТйОоії, сС Убігпжмь лТС бПгПккя кПТПежгПкмСй 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС кО мПТжмСТії КзТОїкж, біглСбігкС 
гС бжйСв ліглФкзмФ 14.1.193 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, аПе беяммя кО лСгОмзСбжР 
Саиіз. 

78.1.23. нікОкУСбжй ОвПкмСй кП лСгОкС еОябФ лТС беяммя РСвС кО Саиіз Ф бжлОгзОХ мО 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 393.3 УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ, ОаС кП кОгОкС біглСбігь пж 
кОгОкС кПлСбкФ біглСбігь ліг пОУ егіРУкПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй СлжмФбОккя 
нікОкУСбСвС ОвПкмО біглСбігкС гС лФкзмФ 393.8 УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ, ОаС бжябиПкС 
лСТФрПккя пж йСдижбП лСТФрПккя нікОкУСбжй ОвПкмСй бжйСв УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ; 

78.1.24. кПлСгОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж, кПлСгОккя ОаС 
лСгОккя бжлТОбиПкСвС ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж е лСТФрПккяй УмТСзіб, бжекОпПкжХ 
лФкзмСй 393.7 УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ, ОаС лСгОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй ебімФ лТС лігебімкі 
ТОХФкзж е ікнСТйОоією лТС кПеОгСзФйПкмСбОкі ТОХФкзж біглСбігкС гС ЗОвОиькСвС 
УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, ОаС кПкОгОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй біглСбігі кО еОлжм 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ сСгС кПеОгСзФйПкмСбОкжХ ТОХФкзіб, кПкОгОккя гПлСежмОТкСю 
ФУмОкСбСю лСбігСйиПккя лТС гПлСкПкміб - ікбПУмСТіб ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя, 
кОгОккя Ф лСбігСйиПккі кПлСбкжХ бігСйСУмПР ОаС кПкОгОккя гПлСежмОТкСю ФУмОкСбСю 
біглСбігі кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ лФкзмСй 393.11 УмОммі 393 
оьСвС КСгПзУФ; 

78.1.25. бжябиПкС кПлСбкСмФ ОаС кПгСУмСбіТкіУмь гОкжХ, сС йіУмямьУя Ф ебімі лТС лігебімкі 
ТОХФкзж, лСгОкСйФ нікОкУСбжй ОвПкмСй, Ф мСйФ пжУиі б ТПеФиьмОмі СмТжйОкСвС 
лСбігСйиПккя біг зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікСеПйкСї юТжУгжзоії, е язСю КзТОїкСю ФзиОгПкС 
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йідкОТСгкжР гСвСбіТ, сС йіУмжмь лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ оіиПР, 
лТС бжябиПккя мОзжй СТвОкСй лСйжизж, кПлСбкжХ ОаС кПгСУмСбіТкжХ гОкжХ, кОгОкжХ 
нікОкУСбжй ОвПкмСй сСгС лігебімкСвС ТОХФкзФ СУСаж, язО є ТПежгПкмСй біглСбігкСї 
ікСеПйкСї юТжУгжзоії, ОаС лТС кПбжзСкОккя пж лСТФрПккя нікОкУСбжй ОвПкмСй еСаСб’яеОкь, 
лПТПгаОпПкжХ мОзжй йідкОТСгкжй гСвСбСТСй, Ф мСйФ пжУиі лТС ФпОУмь нікОкУСбСвС ОвПкмО 
ОаС РСвС зиієкмО Ф лТОбСпжкОХ ОаС СлПТОоіяХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 393.6 УмОммі 393 оьСвС 
КСгПзУФ; 

78.1.26. СУСаСю кП кОгОкС Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз лСяУкПккя, гСзФйПкмж ОаС ікрФ 
ікнСТйОоію кО лжУьйСбжР еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, кОгіУиОкжР біглСбігкС гС лФкзмФ 
441.3 УмОммі 441, ліглФкзмФ 8 ліглФкзмФ 73.3.1 лФкзмФ 73.3 УмОммі 73 оьСвС КСгПзУФ; 

78.1.27. бжябиПкС йСдижбП лСТФрПккя бжйСв УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ биОУкжзСй 
ТОХФкзФ ОаС РСвС зСкмТСиююпСю СУСаСю. 

78.2. ИайПдПккя Ф лігУмОбОХ лТСбПгПккя лПТПбіТСз лиОмкжзіб лСгОмзіб, бжекОпПкі ожй 
КСгПзУСй, кП лСржТююмьУя кО лПТПбіТзж, сС лТСбСгямьУя кО ебПТкПккя лиОмкжзО 
лСгОмзіб. 

КСкмТСиююпжй СТвОкОй еОаСТСкяємьУя лТСбСгжмж гСзФйПкмОиькі лСеОлиОкСбі 
лПТПбіТзж, язі лПТПгаОпПкі ліглФкзмОйж 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС 
КСгПзУФ, Ф ТОеі, язсС лжмОккя, сС є лТПгйПмСй мОзСї лПТПбіТзж, аФиж СХСлиПкі ліг пОУ 
лСлПТПгкіХ лПТПбіТСз лиОмкжзО лСгОмзіб. 

78.3. ЙТОоібкжзОй лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб еОаСТСкяємьУя аТОмж ФпОУмь Ф лТСбПгПккі 
лиОкСбжХ мО лСеОлиОкСбжХ бжїекжХ лПТПбіТСз лиОмкжзіб лСгОмзіб, сС лТСбСгямьУя 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж, язсС мОзі лПТПбіТзж кП лСб'яеОкі е бПгПккяй СлПТОмжбкС-
ТСерФзСбжХ УлТОб ОаС егіРУкПккяй зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя УмСУСбкС мОзжХ лиОмкжзіб 
лСгОмзіб (лСУОгСбжХ СУіа лиОмкжзіб лСгОмзіб), сС екОХСгямьУя б їХ лТСбОгдПккі. ЙПТПбіТзж 
лиОмкжзіб лСгОмзіб лТОбССХСТСккжйж СТвОкОйж лТСбСгямьУя Ф йПдОХ лСбкСбОдПкь, 
бжекОпПкжХ еОзСкСй, мО б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС СлПТОмжбкС-
ТСерФзСбФ гіяиькіУмь", КТжйікОиькжй лТСоПУФОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж мО ікржйж 
еОзСкОйж КзТОїкж. 

78.4. ЙТС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж зПТібкжз (РСвС еОУмФлкжз 
ОаС ФлСбкСбОдПкО СУСаО) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТжРйОє ТірПккя, язП СнСТйиюємьУя 
кОзОеСй. 

ЙТОбС кО лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж лиОмкжзО лСгОмзіб (зТій 
лПТПбіТСз, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 78.1.22 лФкзмФ 78.1 оієї УмОммі) кОгОємьУя ижрП Ф 
бжлОгзФ, зСиж РСйФ гС лСпОмзФ лТСбПгПккя еОекОпПкСї лПТПбіТзж бТФпПкС Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ, зСлію кОзОеФ лТС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї 
лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж. 

78.5. ДСлФУз лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкі гС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї 
лСеОлиОкСбСї бжїекСї лПТПбіТзж егіРУкюємьУя евігкС іе УмОммПю 81 оьСвС КСгПзУФ. 
ДСзФйПкмОиькО лСеОлиОкСбО кПбжїекО лПТПбіТзО егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
УмОммПю 79 оьСвС КСгПзУФ. 

78.6. ЛмТСзж лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж бУмОкСбиПкі УмОммПю 
82 оьСвС КСгПзУФ. 

78.7. ЙПТПиіз йОмПТіОиіб, язі йСдФмь аФмж лігУмОбСю гия бжУкСбзіб ліг пОУ лТСбПгПккя 
гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж, мО лСТягСз кОгОккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб 
гСзФйПкміб гия мОзСї лПТПбіТзж бУмОкСбиПкС УмОммяйж 83, 85 оьСвС КСгПзУФ. 

78.8. ЙСТягСз СнСТйиПккя ТПеФиьмОміб гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж 
бУмОкСбиПкС УмОммПю 86 оьСвС КСгПзУФ. 

78.9. ЙПТПбіТзО лиОмкжзО лСгОмзіб е лжмОкь лСбкСмж кОТОХФбОккя і УлиОмж лСгОмзіб мО 
еаСТіб ліг пОУ егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР лТСбСгжмьУя е ФТОХФбОккяй 
СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ. 

78.10. ЙСеОлиОкСбО лПТПбіТзО СУіа, лТжекОпПкО е лігУмОб, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 
78.1.23-78.1.25 лФкзмФ 78.1 оієї УмОммі, йСдП лТСбСгжмжУя е ФУіХ лжмОкь, сС УмСУФюмьУя 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://document.vobu.ua/doc/3233
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бжзСкОккя бжйСв УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ, мО кП СайПдФємьУя лжмОккяйж, язі УмОиж 
лігУмОбСю гия лТжекОпПккя лПТПбіТзж. 

Йіг пОУ лТСбПгПккя лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж зСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС еОлжмФбОмж 
б СУіа, кО язжХ лСржТююмьУя бжйСвж УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ, ФУі гСзФйПкмж мО 
ікнСТйОоію, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 393.5 УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ, бзиюпОюпж, ОиП кП 
СайПдФюпжУь гСзФйПкмОйж мО ікнСТйОоією, кПСаХігкжйж гия лПТПбіТзж: 

 лСбкСмж мО гСУмСбіТкСУмі ікнСТйОоії, лСгОкСї нікОкУСбжй ОвПкмСй Ф ебімі лТС 
лігебімкі ТОХФкзж; 

 кОябкСУмі мО гСУмОмкСУмі лігУмОб гия кПбзиюпПккя лПбкСї ікнСТйОоії гС ебімФ лТС 
лігебімкі ТОХФкзж; 

 еОаПелПпПккя нікОкУСбжй ОвПкмСй бжзСкОккя мО нОзмжпкСвС бжзСкОккя кжй ФУіХ 
СаСб’яезіб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 393 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 79. ИУСаижбСУмі лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї кПбжїекСї лПТПбіТзж 
79.1. ДСзФйПкмОиькО кПбжїекО лПТПбіТзО егіРУкюємьУя Ф ТОеі лТжРкяммя зПТібкжзСй (РСвС 

еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ТірПккя лТС її 
лТСбПгПккя мО еО кОябкСУмі лігУмОб гия лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж, бжекОпПкжХ 
УмОммяйж 77 мО 78 оьСвС КСгПзУФ. ДСзФйПкмОиькО кПбжїекО лПТПбіТзО егіРУкюємьУя кО 
лігУмОбі еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 75.1.2 лФкзмФ 75.1 УмОммі 75 оьСвС КСгПзУФ гСзФйПкміб мО 
гОкжХ, кОгОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй бжлОгзОХ, ОаС СмТжйОкжХ б 
ікржР УлСУіа, лПТПгаОпПкжР еОзСкСй. 

79.2. ДСзФйПкмОиькО лСеОлиОкСбО кПбжїекО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя лСУОгСбжйж 
СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бжзиюпкС кО лігУмОбі ТірПккя зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО 
ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, СнСТйиПкСвС кОзОеСй, мО еО ФйСбж 
бТФпПккя лиОмкжзФ лСгОмзіб (РСвС лТПгУмОбкжзФ) Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС 
КСгПзУФ, зСлії кОзОеФ лТС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї кПбжїекСї лПТПбіТзж мО 
лжУьйСбСвС лСбігСйиПккя лТС гОмФ лСпОмзФ мО йіУоП лТСбПгПккя мОзСї лПТПбіТзж. 

К ТОеі кОгіУиОккя (бТФпПккя) біглСбігкС гС УмОммі 42 оьСвС КСгПзУФ лиОмкжзФ лСгОмзіб 
(РСвС лТПгУмОбкжзФ) зСлії кОзОеФ лТС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї кПбжїекСї 
лПТПбіТзж мО лжУьйСбСвС лСбігСйиПккя лТС гОмФ лСпОмзФ мО йіУоП лТСбПгПккя 
лСеОлиОкСбСї кПбжїекСї лПТПбіТзж, рияХСй кОгУжиОккя еО ОгТПУСю (йіУоПекОХСгдПккяй, 
лСгОмзСбСю ОгТПУСю) лиОмкжзО лСгОмзіб ТПзСйПкгСбОкжй ижУмСй е лСбігСйиПккяй лТС 
бТФпПккя гСзФйПкмОиькО лСеОлиОкСбО кПбжїекО лПТПбіТзО (зТій лПТПбіТзж, бжекОпПкСї 
УмОммПю 200 оьСвС КСгПзУФ) ТСелСпжкОємьУя кП ТОкірП 30 зОиПкгОТкСвС гкя е гОмж 
кОгУжиОккя мОзСвС лСбігСйиПккя мО зСлії кОзОеФ. 

ВжзСкОккя ФйСб оієї УмОммі кОгОє лСУОгСбжй СУСаОй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТОбС 
ТСелСпОмж лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї кПбжїекСї лПТПбіТзж. 

79.3. ЙТжУФмкіУмь лиОмкжзіб лСгОмзіб ліг пОУ лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ кПбжїекжХ 
лПТПбіТСз кП СаСб'яезСбО. 

79.4. ВжзиюпПкС. 
79.5. ЗО кОябкСУмі лжУьйСбСвС ебПТкПккя лиОмкжзО лСгОмзіб еОйіУмь гСзФйПкмОиькСї 

кПбжїекСї лПТПбіТзж йСдП лТСбСгжмжУя гСзФйПкмОиькО бжїекО лПТПбіТзО. 

ЛмОммя 80. ЙСТягСз лТСбПгПккя нОзмжпкСї лПТПбіТзж 
80.1. ЛОзмжпкО лПТПбіТзО егіРУкюємьУя аПе лСлПТПгдПккя лиОмкжзО лСгОмзіб (СУСаж). 
80.2. ЛОзмжпкО лПТПбіТзО йСдП лТСбСгжмжУя кО лігУмОбі ТірПккя зПТібкжзО (РСвС 

еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, СнСТйиПкСвС кОзОеСй, зСлія 
язСвС бТФпОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб ОаС РСвС ФлСбкСбОдПкСйФ лТПгУмОбкжзФ, ОаС СУСаОй, 
язі нОзмжпкС лТСбСгямь ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії, ліг ТСелжУзФ гС лСпОмзФ лТСбПгПккя мОзСї 
лПТПбіТзж, мО еО кОябкСУмі ХСпО а Сгкієї е мОзжХ лігУмОб: 

80.2.1. Ф ТОеі зСиж еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТСз ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзіб бжябиПкС нОзмж, 
язі УбігпОмь лТС йСдижбі лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб еОзСкСгОбУмбО сСгС 
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бжТСакжомбО мО СаівФ лігОзожекжХ мСбОТіб, егіРУкПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ТСеТОХФкзСбжХ 
СлПТОоіР, бПгПккя зОУСбжХ СлПТОоіР, кОябкСУмі лОмПкміб, иіоПкеіР мО ікржХ гСзФйПкміб, 
зСкмТСиь еО кОябкіУмю язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, мО бжкжзОє кПСаХігкіУмь 
лПТПбіТзж мОзжХ нОзміб; 

80.2.2. Ф ТОеі кОябкСУмі мО/ОаС СмТжйОккя б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ 
ікнСТйОоії біг гПТдОбкжХ СТвОкіб ОаС СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, язО Убігпжмь лТС 
йСдижбі лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО язжй лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж, еСзТПйО, сСгС егіРУкПккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб ТСеТОХФкзСбжХ 
СлПТОоіР, Ф мСйФ пжУиі іе еОаПелПпПккяй йСдижбСУмі лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб еО мСбОТж 
(лСУиФвж) е бжзСТжУмОккяй ПиПзмТСккжХ лиОмідкжХ еОУСаіб, бПгПккя зОУСбжХ СлПТОоіР, 
кОябкСУмі лОмПкміб, иіоПкеіР, мО ікржХ гСзФйПкміб, зСкмТСиь еО кОябкіУмю язжХ лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж, бжТСакжомбО мО СаівФ лігОзожекжХ мСбОТіб; 

80.2.3. лжУьйСбСвС ебПТкПккя лСзФлоя (УлСджбОпО), СнСТйиПкСвС біглСбігкС гС еОзСкФ, 
лТС лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ФУмОкСбиПкСвС лСТягзФ лТСбПгПккя ТСеТОХФкзСбжХ 
СлПТОоіР, Ф мСйФ пжУиі кПеОаПелПпПккя йСдижбСУмі лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб еО мСбОТж 
(лСУиФвж) е бжзСТжУмОккяй ПиПзмТСккжХ лиОмідкжХ еОУСаіб, зОУСбжХ СлПТОоіР, лОмПкмФбОккя 
ОаС иіоПкеФбОккя; 

80.2.4. кПлСгОккя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя б ФУмОкСбиПкжР еОзСкСй УмТСз 
СаСб'яезСбСї ебімкСУмі лТС бжзСТжУмОккя ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС 
лТСвТОйкжХ ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, ТСеТОХФкзСбжХ зкждСз мО зкжв СаиізФ 
ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, лСгОккя їХ іе кФиьСбжйж лСзОекжзОйж; 

80.2.5. Ф ТОеі кОябкСУмі мО/ОаС СмТжйОккя б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ 
ікнСТйОоії лТС лСТФрПккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО б пОУмжкі бжТСакжомбО, СаиізФ, еаПТівОккя 
мО мТОкУлСТмФбОккя УлжТмФ, ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, і лОиькСвС мО оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя УлжТмФ 
лиОмкжзОйж лСгОмзіб, СаиОгкОккя ОзожекжХ УзиОгіб бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж мО/ОаС 
ТібкСйіТОйж-иіпжиькжзОйж мО/ОаС йОУСбжйж бжмТОмСйіТОйж, О мОзСд егіРУкПккя нФкзоіР, 
бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй Ф УнПТі ТПвФиюбОккя бжТСакжомбО і СаівФ УлжТмФ, ОизСвСиькжХ 
кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, 
лОиькСвС; 

80.2.6. Ф ТОеі бжябиПккя еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСї лПТПбіТзж лСТФрПккя 
еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь, бжекОпПкжХ Ф лФкзмі 75.1.3; 

80.2.7. Ф ТОеі кОябкСУмі мО/ОаС СмТжйОккя б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ 
ікнСТйОоії лТС бжзСТжУмОккя лТОоі кОРйОкжХ СУіа аПе кОиПдкСвС СнСТйиПккя мТФгСбжХ 
бігкСУжк мО бжлиОмж ТСаСмСгОбояйж гСХСгіб Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж аПе УлиОмж 
лСгОмзіб гС аюгдПмФ, О мОзСд егіРУкПккя ніежпкСю СУСаСю ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі 
аПе гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

80.3. ЛОзмжпкО лПТПбіТзО, сС егіРУкюємьУя еО кОябкСУмі лігУмОбж, бжекОпПкСї Ф лФкзмі 
80.2.6, йСдП аФмж лТСбПгПкО гия зСкмТСию сСгС лТжлжкПккя лСТФрПккя еОзСкСгОбУмбО е 
лжмОкь, бжекОпПкжХ Ф лФкзмі 75.1.3, СгкСТОеСбС лТСмявСй 12 йіУяоіб е гОмж УзиОгОккя ОзмО 
еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСї лПТПбіТзж. 

80.4. ЙПТПг лСпОмзСй нОзмжпкСї лПТПбіТзж, е лжмОкь гСмТжйОккя лСТягзФ егіРУкПккя 
ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО бПгПккя зОУСбжХ СлПТОоіР, лСУОгСбжйж СУСаОйж зСкмТСиююпжХ 
СТвОкіб кО лігУмОбі ліглФкзмФ 20.1.10 лФкзмФ 20.1 УмОммі 20 оьСвС КСгПзУФ йСдП аФмж 
лТСбПгПкО зСкмТСиькО ТСеТОХФкзСбО СлПТОоія. 

80.5. ДСлФУз лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкі гС лТСбПгПккя нОзмжпкСї лПТПбіТзж 
егіРУкюємьУя евігкС іе УмОммПю 81 оьСвС КСгПзУФ. 

80.6. Йіг пОУ лТСбПгПккя нОзмжпкСї лПТПбіТзж б пОУмжкі гСмТжйОккя ТСаСмСгОбоПй 
еОзСкСгОбУмбО сСгС ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, СнСТйиПккя мТФгСбжХ бігкСУжк е 
лТОоібкжзОйж (кОРйОкжйж СУСаОйж), б мСйФ пжУиі мжй, язжй ФУмОкСбиПкС бжлТСаФбОккя, 
лПТПбіТяємьУя кОябкіУмь кОиПдкСвС СнСТйиПккя мТФгСбжХ бігкСУжк, е'яУСбФюмьУя лжмОккя 
сСгС бПгПккя СаиізФ ТСаСмж, бжзСкОкСї лТОоібкжзСй, СаиізФ бжмТОм кО СлиОмФ лТОоі, 
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бігСйСУмі лТС СлиОмФ лТОоі лТОоібкжзО. Дия е'яУФбОккя нОзмФ кОиПдкСвС СнСТйиПккя 
мТФгСбжХ бігкСУжк е лТОоібкжзСй, язжР егіРУкює мТФгСбФ гіяиькіУмь, йСдФмь 
бжзСТжУмСбФбОмжУя гСзФйПкмж, сС лСУбігпФюмь СУСаФ, ОаС ікрі гСзФйПкмж, язі гОюмь ейСвФ 
її ігПкмжнізФбОмж (лСУОгСбП лСУбігпПккя, лСУбігпПккя бСгія, УОкімОТкО зкждзО мСсС). 

80.7. ЛОзмжпкО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя гбСйО і аіиьрП лСУОгСбжйж СУСаОйж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф лТжУФмкСУмі лСУОгСбжХ СУіа УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя ОаС РСвС 
лТПгУмОбкжзО мО/ОаС СУСаж, сС нОзмжпкС егіРУкює ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії. 

80.8. Йіг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж лСУОгСбжйж СУСаОйж, язі егіРУкююмь мОзФ лПТПбіТзФ, 
йСдП лТСбСгжмжУя ХТСкСйПмТОд вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР. ЗО ТПеФиьмОмОйж ХТСкСйПмТОдФ 
УзиОгОємьУя гСбігзО, язО ліглжУФємьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО 
лСУОгСбжйж СУСаОйж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя ОаС РСвС лТПгУмОбкжзО мО/ОаС СУСаОйж, сС 
нОзмжпкС егіРУкююмь вСУлСгОТУьзі СлПТОоії. 

80.9. ЛмТСзж лТСбПгПккя нОзмжпкСї лПТПбіТзж бУмОкСбиПкі УмОммПю 82 оьСвС КСгПзУФ. 
80.10. ЙСТягСз СнСТйиПккя ТПеФиьмОміб нОзмжпкСї лПТПбіТзж бУмОкСбиПкС УмОммПю 86 

оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 81. КйСбж мО лСТягСз гСлФУзФ лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкіб гС 
лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ бжїекжХ мО нОзмжпкжХ лПТПбіТСз 

81.1. ЙСУОгСбі СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ йОюмь лТОбС лТжУмФлжмж гС лТСбПгПккя 
гСзФйПкмОиькСї бжїекСї лПТПбіТзж, нОзмжпкСї лПТПбіТзж еО кОябкСУмі лігУмОб гия їХ 
лТСбПгПккя, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, мО еО ФйСбж лТПг'ябиПккя ОаС кОгіУиОккя Ф 
бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, мОзжХ гСзФйПкміб: 

 кОлТОбиПккя кО лТСбПгПккя мОзСї лПТПбіТзж, б язСйФ еОекОпОюмьУя гОмО бжгОпі, 
кОРйПкФбОккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, ТПзбіежмж кОзОеФ лТС лТСбПгПккя біглСбігкСї 
лПТПбіТзж, кОРйПкФбОккя мО ТПзбіежмж УФа'єзмО (лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі ніежпкСї 
СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР лПТПбіТяємьУя) ОаС Са'єзмО, лПТПбіТзО язСвС 
лТСбСгжмьУя, йПмО, бжг (гСзФйПкмОиькО лиОкСбО/лСеОлиОкСбО ОаС нОзмжпкО), 
лігУмОбж, гОмО лСпОмзФ мО мТжбОиіУмь лПТПбіТзж, лСУОгО мО лТіебжсП лСУОгСбСї 
(УиФдаСбСї) СУСаж, язО лТСбСгжмжйП лПТПбіТзФ. ЗОлТОбиПккя кО лПТПбіТзФ Ф мОзСйФ 
бжлОгзФ є гіРУкжй еО кОябкСУмі ліглжУФ зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, сС УзТілиПкжР лПпОмзСю 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ; 

 зСлії кОзОеФ лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж, б язСйФ еОекОпОюмьУя гОмО бжгОпі, 
кОРйПкФбОккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, кОРйПкФбОккя мО ТПзбіежмж УФа'єзмО 
(лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР лПТПбіТяємьУя) мО 
Ф ТОеі лТСбПгПккя лПТПбіТзж б ікрСйФ йіУоі - ОгТПУО Са'єзмО, лПТПбіТзО язСвС 
лТСбСгжмьУя, йПмО, бжг (гСзФйПкмОиькО лиОкСбО/лСеОлиОкСбО ОаС нОзмжпкО 
лПТПбіТзО), лігУмОбж гия лТСбПгПккя лПТПбіТзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй, гОмО 
лСпОмзФ і мТжбОиіУмь лПТПбіТзж, лПТіСг гіяиькСУмі, язжР аФгП лПТПбіТямжУя. ЗОзОе лТС 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж є гіРУкжй еО кОябкСУмі ліглжУФ зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО 
ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО УзТілиПккя лПпОмзСю 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ; 

 УиФдаСбСвС лСУбігпПккя СУіа (кОиПдкжй пжкСй СнСТйиПкСвС біглСбігкжй 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй гСзФйПкмО, сС еОУбігпФє лСУОгСбФ (УиФдаСбФ) СУСаФ), язі 
еОекОпПкі б кОлТОбиПккі кО лТСбПгПккя лПТПбіТзж. 

ЗПлТПг'ябиПккя ОаС кПкОгіУиОккя Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, лиОмкжзФ 
лСгОмзіб (РСвС лСУОгСбжй (УиФдаСбжй) СУСаОй ОаС РСвС ФлСбкСбОдПкСйФ лТПгУмОбкжзФ, 
ОаС СУСаОй, язі нОзмжпкС лТСбСгямь ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії) ожХ гСзФйПкміб ОаС 
лТПг'ябиПккя еОекОпПкжХ гСзФйПкміб, сС СнСТйиПкі е лСТФрПккяй бжйСв, бУмОкСбиПкжХ 
ожй лФкзмСй, є лігУмОбСю гия кПгСлФсПккя лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ гС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї бжїекСї ОаС нОзмжпкСї лПТПбіТзж. 
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ВігйСбО лиОмкжзО лСгОмзіб мО/ОаС лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа лиОмкжзО лСгОмзіб (РСвС 
лТПгУмОбкжзіб ОаС СУіа, язі нОзмжпкС лТСбСгямь ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії) біг гСлФУзФ гС 
лПТПбіТзж кО ікржХ лігУмОбОХ, кід бжекОпПкі б ОаеОоі л'ямСйФ оьСвС лФкзмФ, кП гСебСияємьУя. 

ЙТж лТПг'ябиПккі кОлТОбиПккя лиОмкжзФ лСгОмзіб мО/ОаС лСУОгСбжй (УиФдаСбжй) 
СУСаОй лиОмкжзО лСгОмзіб (РСвС лТПгУмОбкжзОй ОаС СУСаОй, язі нОзмжпкС лТСбСгямь 
ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії) мОзі СУСаж ТСелжУФюмьУя Ф кОлТОбиПккі іе еОекОпПккяй УбСвС 
лТіебжсО, ійПкі, лС аОмьзСбі, лСУОгж, гОмж і пОУФ СекОРСйиПккя. 

К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб мО/ОаС лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа лиОмкжзО лСгОмзіб 
(РСвС лТПгУмОбкжзіб ОаС СУіа, язі нОзмжпкС лТСбСгямь ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії) ТСелжУОмжУя Ф 
кОлТОбиПккі кО лПТПбіТзФ лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
УзиОгОємьУя Озм, язжР еОУбігпФє нОзм бігйСбж. К мОзСйФ бжлОгзФ Озм лТС бігйСбФ біг 
ліглжУФ Ф кОлТОбиПккі кО лПТПбіТзФ є лігУмОбСю гия лСпОмзФ лТСбПгПккя мОзСї лПТПбіТзж. 

81.2. К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб мО/ОаС лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа лиОмкжзО 
лСгОмзіб (РСвС лТПгУмОбкжзіб ОаС СУіа, язі нОзмжпкС лТСбСгямь ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії) Ф 
гСлФУзФ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа зСкмТСиююпСвС СТвОкФ гС лТСбПгПккя лПТПбіТзж 
лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй лТСбПгПккя 
лПТПбіТзж, кПбігзиОгкС УзиОгОємьУя мО ТПєУмТФємьУя б зСкмТСиююпСйФ СТвОкі кП ліекірП 
кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ Озм, сС еОУбігпФє нОзм бігйСбж, іе 
еОекОпПккяй еОябиПкжХ лТжпжк бігйСбж, Сгжк лТжйіТкжз язСвС бТФпОємьУя ліг ліглжУ, 
бігТОеФ ліУия РСвС УзиОгОккя, лиОмкжзФ лСгОмзіб мО/ОаС ФлСбкСбОдПкіР СУСаі лиОмкжзО 
лСгОмзіб. 

ЙСУОгСбО (УиФдаСбО) СУСаО лиОмкжзО лСгОмзіб (РСвС лТПгУмОбкжз ОаС СУСаО, язО 
нОзмжпкС лТСбСгжмь ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії) йОє лТОбС кОгОмж УбСї лжУьйСбі лСяУкПккя гС 
УзиОгПкСвС зСкмТСиююпжй СТвОкСй ОзмО. 

К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб мО/ОаС РСвС лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа 
(лТПгУмОбкжзіб ОаС СУіа, язі нОзмжпкС лТСбСгямь ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії) ліглжУОмж Озм, сС 
еОУбігпФє нОзм бігйСбж Ф гСлФУзФ гС лТСбПгПккя лПТПбіТзж, мО/ОаС Ф ТОеі бігйСбж СмТжйОмж 
лТжйіТкжз оьСвС ОзмО пж кОгОмж лжУьйСбі лСяУкПккя гС кьСвС, лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) 
СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ УзиОгОємьУя Озм, сС еОУбігпФє мОзжР нОзм, мО ТПєУмТФємьУя 
б зСкмТСиююпСйФ СТвОкі кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя. 

К ТОеі язсС лТж СТвОкіеОоії гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї мО лСеОлиОкСбСї бжїекСї ОаС 
нОзмжпкСї лПТПбіТзж бУмОкСбиПкС кПйСдижбіУмь її лТСбПгПккя, лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) 
СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кПбігзиОгкС УзиОгОємьУя мО ліглжУФємьУя Озм лТС 
кПйСдижбіУмь лТСбПгПккя лПТПбіТзж, язжР кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя 
ТПєУмТФємьУя б зСкмТСиююпСйФ СТвОкі. ДС мОзСвС ОзмО гСгОюмьУя йОмПТіОиж, сС 
лігмбПТгдФюмь нОзмж, кОбПгПкі б мОзСйФ Озмі. ЗОекОпПкжР Озм мО йОмПТіОиж кОгУжиОюмьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй лиОмкжзФ лСгОмзФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС 
КСгПзУФ. 

81.3. Йіг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз лСУОгСбі (УиФдаСбі) СУСаж СТвОкіб гПТдОбкСї УиФдаж 
лСбжккі гіямж Ф йПдОХ лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

КПТібкжзж і біглСбігкі лСУОгСбі СУСаж юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкі СУСаж - лиОмкжзж 
лСгОмзіб ліг пОУ лПТПбіТзж, сС лТСбСгжмьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж, еСаСб'яеОкі 
бжзСкФбОмж бжйСвж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб сСгС ФУФкПккя бжябиПкжХ лСТФрПкь еОзСкіб лТС 
СлСгОмзФбОккя і ліглжУОмж Озм (гСбігзФ) лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж мО йОюмь лТОбС кОгОмж 
еОлПТПпПккя кО оПР Озм (гСбігзФ). 

ЙТж лТСбПгПккі лПТПбіТСз лСУОгСбі (УиФдаСбі) СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кП йОюмь 
лТОбО бжйОвОмж Ф лиОмкжзО лСгОмзіб СмТжйФбОмж бжмяв іе біглСбігкСвС ТПєУмТФ лТС беяммя 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб кО Саиіз біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ. 
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ЛмОммя 82. ЛмТСзж лТСбПгПккя бжїекжХ лПТПбіТСз 
82.1. МТжбОиіУмь лПТПбіТСз, бжекОпПкжХ Ф УмОммі 77 оьСвС КСгПзУФ, кП лСбжккО 

лПТПбжсФбОмж 30 ТСаСпжХ гкіб гия бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, сСгС УФа'єзміб йОиСвС 
ліглТжєйкжомбО - 10 ТСаСпжХ гкіб, ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзіб - 20 ТСаСпжХ гкіб. 

ЙТСгСбдПккя УмТСзіб лТСбПгПккя лПТПбіТСз, бжекОпПкжХ Ф УмОммі 77 оьСвС КСгПзУФ, 
йСдижбП еО ТірПккяй зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кП аіиьр яз кО 15 ТСаСпжХ гкіб гия бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, 
сСгС УФа'єзміб йОиСвС ліглТжєйкжомбО - кП аіиьр яз кО 5 ТСаСпжХ гкіб, ікржХ лиОмкжзіб 
лСгОмзіб - кП аіиьр яз кО 10 ТСаСпжХ гкіб. 

82.2. МТжбОиіУмь лПТПбіТСз, бжекОпПкжХ Ф УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ, кП лСбжккО 
лПТПбжсФбОмж 15 ТСаСпжХ гкіб гия бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, сСгС УФа'єзміб йОиСвС 
ліглТжєйкжомбО - 5 ТСаСпжХ гкіб, гия ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язі кП йОюмь кОРйОкжХ 
лТОоібкжзіб, еО кОябкСУмі ФйСб, бжекОпПкжХ б ОаеОоОХ мТПмьСйФ - бСУьйСйФ оьСвС лФкзмФ, - 3 
ТСаСпі гкі, ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзіб - 10 ТСаСпжХ гкіб. 

ЙТСгСбдПккя УмТСзіб лТСбПгПккя лПТПбіТСз, бжекОпПкжХ Ф УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ, 
йСдижбП еО ТірПккяй зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кП аіиьр яз кО 10 ТСаСпжХ гкіб гия бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, 
сСгС УФа'єзміб йОиСвС ліглТжєйкжомбО - кП аіиьр яз кО 2 ТСаСпжХ гкі, ікржХ лиОмкжзіб 
лСгОмзіб - кП аіиьр яз кО 5 ТСаСпжХ гкіб. 

ДСзФйПкмОиькО лСеОлиОкСбО лПТПбіТзО е лігУмОб, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 78.1.7 лФкзмФ 
78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ, гия ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язі кП йОюмь кОРйОкжХ 
лТОоібкжзіб, лТСбСгжмьУя Ф УмТСз, бжекОпПкжР ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, еО кОябкСУмі 
еО гбО СУмОккі зОиПкгОТкі ТСзж СгкСпОУкС мОзжХ ФйСб: 

 лиОмкжзСй лСгОмзФ лСгОкС лСгОмзСбФ гПзиОТОоію лТС бігУФмкіУмь гСХСгіб біг 
лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 

 лиОмкжз лСгОмзФ кП еОТПєУмТСбОкжР яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь; 
 б зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ бігУФмкя лСгОмзСбО ікнСТйОоія сСгС: 
 бжзСТжУмОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ кОРйОкСї лТОоі ніежпкжХ СУіа; 
 бігзТжмжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ ТОХФкзіб Ф аОкзОХ мО ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ. 

К ТОеі язсС ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж лиОмкжз лСгОмзіб кОгОє гСзФйПкмж йПкрП кід 
еО мТж ТСаСпі гкі гС гкя її еОбПТрПккя ОаС язсС кОгіУиОкі Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
ОаеОоСй лПТржй лФкзмФ 44.7 УмОммі 44 ТСегіиФ I оьСвС КСгПзУФ, гСзФйПкмж кОгіРриж гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ йПкрП кід еО мТж ТСаСпі гкі гС гкя еОбПТрПккя лПТПбіТзж, 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж йСдП аФмж гСгОмзСбС лТСгСбдПкС гС УмТСзіб, бУмОкСбиПкжХ ожй 
лФкзмСй кО УмТСз мТж ТСаСпі гкі. 

82.3. МТжбОиіУмь лПТПбіТСз, бжекОпПкжХ УмОммПю 80 оьСвС КСгПзУФ, кП лСбжккО 
лПТПбжсФбОмж 10 гіа. 

ЙТСгСбдПккя УмТСзФ мОзжХ лПТПбіТСз егіРУкюємьУя еО ТірПккяй зПТібкжзО (РСвС 
еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кП аіиьр яз кО 5 гіа. 

ЙігУмОбОйж гия лСгСбдПккя УмТСзФ лПТПбіТзж є: 
82.3.1. еОябО УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя (Ф ТОеі кПСаХігкСУмі лСгОккя кжй гСзФйПкміб, язі 

УмСУФюмьУя лжмОкь лПТПбіТзж); 
82.3.2. ейіккжР ТПджй ТСаСмж ОаС лігУФйСбОкжР Саиіз ТСаСпСвС пОУФ УФа'єзмО 

вСУлСгОТюбОккя мО/ОаС РСвС вСУлСгОТУьзжХ Са'єзміб. 
82.4. ЙТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї мО лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж лиОмкжзО 

лСгОмзіб, зТій лиОмкжзО лСгОмзіб - УФа'єзмО йОиСвС ліглТжєйкжомбО, йСдП аФмж еФлжкПкС еО 
ТірПккяй зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, 
сС СнСТйияємьУя кОзОеСй, зСлія язСвС кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя бТФпОємьУя 
лиОмкжзФ лСгОмзіб пж РСвС ФлСбкСбОдПкСйФ лТПгУмОбкжзФ ліг ТСелжУзФ ОаС кОгУжиОємьУя 
лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ, е лСгОиьржй 
лСкСбиПккяй її лТСбПгПккя кО кПбжзСТжУмОкжР УмТСз. 
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ЗФлжкПккя гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї, лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж лПТПТжбОє лПТПаів УмТСзФ 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж б ТОеі бТФпПккя лиОмкжзФ лСгОмзіб ОаС РСвС ФлСбкСбОдПкСйФ 
лТПгУмОбкжзФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, кОзОеФ лТС еФлжкПккя 
мОзСї лПТПбіТзж. 

ЙТж оьСйФ лПТПбіТзО йСдП аФмж еФлжкПкО кО еОвОиькжР УмТСз, сС кП лПТПбжсФє 30 
ТСаСпжХ гкіб, О б ТОеі кПСаХігкСУмі лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж, СмТжйОккя ікнСТйОоії біг 
ікСеПйкжХ гПТдОбкжХ СТвОкіб сСгС гіяиькСУмі лиОмкжзО лСгОмзіб, еОбПТрПккя ТСевиягФ 
УФгСй лСеСбіб е лжмОкь, лСб'яеОкжХ е лТПгйПмСй лПТПбіТзж, бігкСбиПккя лиОмкжзСй 
лСгОмзіб бмТОпПкжХ гСзФйПкміб лПТПбіТзО йСдП аФмж еФлжкПкО кО УмТСз, кПСаХігкжР гия 
еОбПТрПккя мОзжХ лТСоПгФТ. 

ЗОвОиькжР мПТйік лТСбПгПккя лПТПбіТСз, бжекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 200.10 мО 200.11 УмОммі 
200 оьСвС КСгПзУФ, е ФТОХФбОккяй ФУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй УмТСзіб еФлжкПккя кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж 60 зОиПкгОТкжХ гкіб. 

82.5. К ТОеі лСТФрПккя лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж СУСаОйж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
УмТСзФ, бжекОпПкСвС ОаеОоСй гТФвжй лФкзмФ 85.4 УмОммі 85 оьСвС КСгПзУФ, еО еОябСю 
лиОмкжзО лСгОмзіб лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї бжїекСї лиОкСбСї мО лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж 
лСбжккС аФмж еФлжкПкС кО УмТСз кП йПкрП кід л'ямь ТСаСпжХ гкіб. 

ЛмОммя 83. ЖОмПТіОиж, язі є лігУмОбОйж гия бжУкСбзіб ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз 
83.1. Дия лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкіб ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз 

лігУмОбОйж гия бжУкСбзіб є: 
83.1.1. гСзФйПкмж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй; 
83.1.2. лСгОмзСбО ікнСТйОоія; 
83.1.3. ПзУлПТмкі бжУкСбзж, кОгОкі біглСбігкС гС УмОммі 84 оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ 

еОзСкіб КзТОїкж; 
83.1.4. УФгСбі ТірПккя; 
83.1.5. бжзиюпПкС; 
83.1.6. лСгОмзСбі зСкУФиьмОоії, ікрі йОмПТіОиж, СмТжйОкі б лСТягзФ мО Ф УлСУіа, 

лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй ОаС ікржйж еОзСкОйж, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язжХ 
лСзиОгПкжР кО зСкмТСиююпі СТвОкж; 

83.1.7. йФиьмжйПгіРкО ікнСТйОоія (нСмС, бігПС-, ебФзСеОлжУ), СмТжйОкО (бжвСмСбиПкО) 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж. 

ЛмОммя 84. ЙТСбПгПккя ПзУлПТмжеж ліг пОУ егіРУкПккя лСгОмзСбСвС зСкмТСию 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж 

84.1. ДзУлПТмжеО лТСбСгжмьУя Ф ТОеі, зСиж гия бжТірПккя лжмОкь, сС йОюмь екОпПккя 
гия егіРУкПккя лСгОмзСбСвС зСкмТСию, кПСаХігкі УлПоіОиькі екОккя Ф вОиФеі кОФзж, 
йжУмПомбО, мПХкізж, ПзСкСйізж мО б ікржХ вОиФеяХ. ЗОиФпПккя ПзУлПТмО егіРУкюємьУя кО 
гСвСбіТкжХ еОУОгОХ мО еО ТОХФкСз зСрміб УмСТСкж, сС є ікіоіОмСТСй еОиФпПккя ПзУлПТмО. 

84.2. ДзУлПТмжеО лТжекОпОємьУя еО еОябСю лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС еО ТірПккяй зПТібкжзО 
(РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язжХ еОекОпОюмьУя: 

84.2.1. лігУмОбж гия еОиФпПккя ПзУлПТмО; 
84.2.2. лТіебжсП, ій'я мО лС аОмьзСбі ПзУлПТмО; 
84.2.3. ТПзбіежмж лиОмкжзО лСгОмзіб, УмСУСбкС язСвС егіРУкюємьУя лСгОмзСбжР зСкмТСиь; 
84.2.4. лжмОккя, лСУмОбиПкі гС ПзУлПТмО; 
84.2.5. гСзФйПкмж, лТПгйПмж мО ікрі йОмПТіОиж, язі лСгОюмьУя кО ТСевияг ПзУлПТмО. 
84.3. КСкмТСиююпжР СТвОк, зПТібкжз (РСвС еОУмФлкжз ОаС ФлСбкСбОдПкО СУСаО) 

зСкмТСиююпСвС СТвОкФ язСвС лТжекОпжб лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж, еСаСб'яеОкжР СекОРСйжмж 
лиОмкжзО лСгОмзіб (РСвС лТПгУмОбкжзО) е ТірПккяй лТС лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж, О ліУия 
еОзікпПккя ПзУлПТмжеж - е бжУкСбзСй ПзУлПТмО. 

84.4. бжзиюпПкС. 
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84.5. ДзУлПТм йОє лТОбС СекОРСйиюбОмжУя е лСгОкжйж РСйФ йОмПТіОиОйж, язі 
УмСУФюмьУя лТПгйПмО ПзУлПТмжеж, мО лТСУжмж кОгОккя гСгОмзСбжХ йОмПТіОиіб. 

ДзУлПТм йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг кОгОккя бжУкСбзФ, язсС лСгОкжХ йОмПТіОиіб 
кПгСУмОмкьС ОаС мОзжР ПзУлПТм кП бСиСгіє кПСаХігкжйж екОккяйж гия лТСбПгПккя 
еОекОпПкСї ПзУлПТмжеж. 

84.6. ЗО кОгОккя еОбігСйС кПлТОбгжбСвС бжУкСбзФ ПзУлПТм кПУП біглСбігОиькіУмь 
біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЛмОммя 85. ЗОгОккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб гСзФйПкміб 
85.1. ЗОаСТСкяємьУя бжмТПаФбОккя гСзФйПкміб біг лиОмкжзО лСгОмзіб аФгь-язжйж 

лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб Ф бжлОгзОХ, кП лПТПгаОпПкжХ 
ожй КСгПзУСй. 

85.2. ЙиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР кОгОмж лСУОгСбжй (УиФдаСбжй) СУСаОй 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб Ф лСбкСйФ СаУяеі бУі гСзФйПкмж, сС кОиПдОмь ОаС лСб'яеОкі е 
лТПгйПмСй лПТПбіТзж. МОзжР СаСб'яеСз бжкжзОє Ф лиОмкжзО лСгОмзіб ліУия лСпОмзФ 
лПТПбіТзж. 

ЙТж оьСйФ бПижзжР лиОмкжз лСгОмзіб кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еСаСб'яеОкжР 
мОзСд кОгОмж лСУОгСбжй (УиФдаСбжй) СУСаОй зСкмТСиююпжХ СТвОкіб еОУСаОйж 
ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС 
ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж" 
зСлії мОзжХ гСзФйПкміб, сС УмбСТююмьУя кжй б ПиПзмТСккіР нСТйі е СаиізФ гСХСгіб, бжмТОм 
мО ікржХ лСзОекжзіб, лСб'яеОкжХ іе бжекОпПккяй Са'єзміб СлСгОмзФбОккя (лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь), лПТбжккжХ гСзФйПкміб, ТПвіУмТіб аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, нікОкУСбСї ебімкСУмі, 
ікржХ гСзФйПкміб, лСб'яеОкжХ е СапжУиПккяй мО УлиОмСю лСгОмзіб і еаСТіб, кП ліекірП гбСХ 
ТСаСпжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй СмТжйОккя еОлжмФ. 

Дия лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ еСаСб'яеОкі кОгОбОмж ікнСТйОоію 
б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, еОвОиькжР нСТйОм мО лСТягСз лСгОпі мОзСї ікнСТйОоії 
бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. К ТОеі кПбУмОкСбиПккя ПиПзмТСккСвС нСТйОмФ мО 
лСТягзФ кОгОккя мОзСї ікнСТйОоії лиОмкжз лСгОмзіб ебіиькяємьУя біг СаСб'яезФ лСгОккя її б 
ПиПзмТСккіР нСТйі. 

Дия лТСбПгПккя ПиПзмТСккСї лПТПбіТзж лиОмкжз лСгОмзіб еОаПелПпФє лСгОккя гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй 
бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС 
ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж" гСзФйПкміб, язі біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ лСб'яеОкі е 
СапжУиПккяй мО УлиОмСю лСгОмзіб і еаСТіб (язсС мОзі гСзФйПкмж УмбСТююмьУя мОзжй 
лиОмкжзСй лСгОмзіб б ПиПзмТСккіР нСТйі мО еаПТівОюмьУя кО йОржккжХ кСУіяХ ікнСТйОоії). 
ЗОвОиькжР нСТйОм мО лСТягСз лСгОккя мОзСї ікнСТйОоії бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

85.3. ДСзФйПкмж, сС йіУмямь зСйПТоіРкФ мОєйкжою ОаС є зСкнігПкоіРкжйж, лПТПгОюмьУя 
СзТПйС іе еОекОпПккяй лСУОгСбСї (УиФдаСбСї) СУСаж, сС їХ СмТжйОиО. ЙПТПгОпО мОзжХ 
гСзФйПкміб гия їХ СвиягФ, бжбпПккя і їХ лСбПТкПккя СнСТйияюмьУя ОзмСй Ф гСбіиькіР нСТйі, 
язжР ліглжУФюмь лСУОгСбО (УиФдаСбО) СУСаО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО лиОмкжз лСгОмзіб 
(РСвС лТПгУмОбкжз). 

85.4. ЙТж лТСбПгПккі лПТПбіТСз лСУОгСбі (УиФдаСбі) СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ йОюмь 
лТОбС СмТжйФбОмж Ф лиОмкжзіб лСгОмзіб кОиПдкжй пжкСй еОбіТПкі зСлії лПТбжккжХ 
нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзжХ, аФХвОимПТУьзжХ мО ікржХ гСзФйПкміб, сС УбігпОмь лТС 
лТжХСбФбОккя (еОкждПккя) Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, кПУлиОмФ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, 
лСТФрПккя бжйСв ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж. МОзі зСлії лСбжккі аФмж еОУбігпПкі ліглжУСй лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС 
РСвС лСУОгСбСї СУСаж мО УзТілиПкі лПпОмзСю (еО кОябкСУмі). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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ВіглСбігкжР еОлжм кО СмТжйОккя зСліР гСзФйПкміб лСбжкПк аФмж лСгОкжР лСУОгСбСю 
(УиФдаСбСю) СУСаСю зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кП ліекірП кід еО л'ямь ТСаСпжХ гкіб гС гОмж 
еОзікпПккя лПТПбіТзж. 

85.5. ЗОаСТСкяємьУя бжиФпПккя СТжвікОиіб лПТбжккжХ, нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзжХ, 
аФХвОимПТУьзжХ мО ікржХ гСзФйПкміб еО бжкямзСй бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ зТжйікОиькжй 
лТСоПУФОиькжй еОзСкСгОбУмбСй. 

85.6. К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккжХ лТПгУмОбкжзіб кОгОмж зСлії 
гСзФйПкміб лСУОгСбіР (УиФдаСбіР) СУСаі зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мОзО СУСаО УзиОгОє Озм Ф 
гСбіиькіР нСТйі, сС еОУбігпФє нОзм бігйСбж, іе еОекОпПккяй лСУОгж, лТіебжсО, ійПкі, лС 
аОмьзСбі лиОмкжзО лСгОмзіб (РСвС еОзСккСвС лТПгУмОбкжзО) мО лПТПиізФ гСзФйПкміб, язі 
РСйФ еОлТСлСкСбОкС лСгОмж. ЗОекОпПкжР Озм ліглжУФємьУя лСУОгСбСю (УиФдаСбСю) 
СУСаСю зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО лиОмкжзСй лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккжй лТПгУмОбкжзСй. 
К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккСвС лТПгУмОбкжзО біг ліглжУОккя 
еОекОпПкСвС ОзмО б кьСйФ бпжкяємьУя біглСбігкжР еОлжУ. 

85.7. ИмТжйОккя зСліР гСзФйПкміб СнСТйияємьУя СлжУСй. КСлія СлжУФ, УзиОгПкСвС 
лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, бТФпОємьУя ліг ліглжУ 
лиОмкжзФ лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккСйФ лТПгУмОбкжзФ. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзіб ОаС РСвС 
еОзСккжР лТПгУмОбкжз бігйСбияємьУя біг еОУбігпПккя СлжУФ ОаС біг ліглжУФ лТС СмТжйОккя 
зСлії СлжУФ, мС лСУОгСбі (УиФдаСбі) СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язі СмТжйФюмь зСлії, 
ТСаиямь бігйімзФ лТС бігйСбФ біг ліглжУФ. 

85.8. ЙСУОгСбО (УиФдаСбО) СУСаО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язО лТСбСгжмь лПТПбіТзФ, Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, йОє лТОбС СмТжйФбОмж біг лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС 
РСвС еОзСккжХ лТПгУмОбкжзіб зСлії гСзФйПкміб, сС кОиПдОмь гС лТПгйПмО лПТПбіТзж. МОзі 
зСлії лСбжккі аФмж еОУбігпПкі ліглжУСй лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС лСУОгСбСї СУСаж мО 
УзТілиПкі лПпОмзСю (еО кОябкСУмі). 

85.9. К ТОеі зСиж гС лСпОмзФ ОаС ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж СТжвікОиж лПТбжккжХ 
гСзФйПкміб, СаиізСбжХ мО ікржХ ТПвіУмТіб, нікОкУСбСї мО УмОмжУмжпкСї ебімкСУмі, ікржХ 
гСзФйПкміб е лжмОкь СапжУиПккя і УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб, О мОзСд бжзСкОккя бжйСв 
ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, 
аФиж бжиФпПкі лТОбССХСТСккжйж мО ікржйж СТвОкОйж, еОекОпПкі СТвОкж еСаСб'яеОкі кОгОмж 
гия лТСбПгПккя лПТПбіТзж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ зСлії еОекОпПкжХ гСзФйПкміб ОаС 
еОаПелПпжмж гСУмФл гС лПТПбіТзж мОзжХ гСзФйПкміб. 

МОзі зСлії, еОУбігпПкі лПпОмзСю мО ліглжУОйж лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа 
лТОбССХСТСккжХ мО ікржХ СТвОкіб, язжйж аФиС егіРУкПкС бжиФпПккя СТжвікОиіб гСзФйПкміб, 
ОаС язжй аФиС еОаПелПпПкС гСУмФл гС лПТПбіТзж бжиФпПкжХ гСзФйПкміб, лСбжккі аФмж кОгОкі 
лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя лжУьйСбСвС еОлжмФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

К ТОеі язсС гСзФйПкмж, еОекОпПкі б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, аФиС бжиФпПкС 
лТОбССХСТСккжйж мО ікржйж СТвОкОйж, мПТйікж лТСбПгПккя мОзСї лПТПбіТзж, Ф мСйФ пжУиі 
ТСелСпОмСї, лПТПкСУямьУя гС гОмж СмТжйОккя бзОеОкжХ зСліР гСзФйПкміб ОаС еОаПелПпПккя 
гСУмФлФ гС кжХ. 

ЛмОммя 86. ИнСТйиПккя ТПеФиьмОміб лПТПбіТСз 
86.1. КПеФиьмОмж лПТПбіТСз (зТій зОйПТОиькжХ мО ПиПзмТСккжХ лПТПбіТСз) 

СнСТйиююмьУя Ф нСТйі ОзмО ОаС гСбігзж, язі ліглжУФюмьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО лиОмкжзОйж лСгОмзіб ОаС їХ еОзСккжйж лТПгУмОбкжзОйж (Ф ТОеі 
кОябкСУмі). К ТОеі бУмОкСбиПккя ліг пОУ лПТПбіТзж лСТФрПкь УзиОгОємьУя Озм. ЯзсС мОзі 
лСТФрПккя бігУФмкі, УзиОгОємьУя гСбігзО. 

Азм (гСбігзО), УзиОгПкжР еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж мО ліглжУОкжР лСУОгСбжйж СУСаОйж, 
язі лТСбСгжиж лПТПбіТзФ, ОаС СУСаОйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО оП Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, Ф 
УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй, кОгОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккСйФ 
лТПгУмОбкжзФ, язжР еСаСб'яеОкжР РСвС ліглжУОмж. 
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Азм лПТПбіТзж - гСзФйПкм, язжР УзиОгОємьУя Ф лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй бжлОгзОХ, 
лігмбПТгдФє нОзм лТСбПгПккя лПТПбіТзж мО бігСаТОдОє її ТПеФиьмОмж. 

Азм лПТПбіТзж кП йСдП ТСевиягОмжУя яз еОябО ОаС лСбігСйиПккя лТС бпжкПккя 
зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя сСгС ФХжиПккя біг УлиОмж лСгОмзіб. 

ДСбігзО лПТПбіТзж - гСзФйПкм язжР УзиОгОємьУя Ф лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй 
бжлОгзОХ, лігмбПТгдФє нОзм лТСбПгПккя лПТПбіТзж мО бігСаТОдОє її ТПеФиьмОмж і є кСУієй 
гСзОеСбСї ікнСТйОоії лТС кПбУмОкСбиПккя нОзміб лСТФрПкь бжйСв лСгОмзСбСвС, бОиюмкСвС 
мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі 
СТвОкж. 

ЛмТСз УзиОгПккя ОзмО (гСбігзж) лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж кП еОТОХСбФємьУя гС УмТСзФ 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж, бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй (е ФТОХФбОккяй РСвС лТСгСбдПккя). 

К ТОеі кПевСгж лиОмкжзО лСгОмзіб е бжУкСбзОйж ОзмО (гСбігзж) мОзжР лиОмкжз 
еСаСб'яеОкжР ліглжУОмж мОзжР Озм (гСбігзФ) лПТПбіТзж іе еОлПТПпПккяйж, язі бік йОє лТОбС 
кОгОмж ТОеСй е ліглжУОкжй лТжйіТкжзСй ОзмО (гСбігзж) ОаС СзТПйС Ф УмТСзж, лПТПгаОпПкі 
ожй КСгПзУСй. 

ЖОмПТіОиж лПТПбіТзж - оП: 
 Озм (гСбігзО) лПТПбіТзж е ікнСТйОмжбкжйж гСгОмзОйж, язі є РСвС кПбіг'єйкСю 

пОУмжкСю; 
 еОлПТПпПккя, кОгОкі лиОмкжзСй лСгОмзіб гС ОзмО (гСбігзж) лПТПбіТзж (Ф ТОеі їХ 

кОябкСУмі кО пОУ ТСевиягФ); 
 лСяУкПккя мО їХ гСзФйПкмОиькП лігмбПТгдПккя, язі кОгОкі лиОмкжзСй лСгОмзіб 

біглСбігкС гС ліглФкзмФ 16.1.15 лФкзмФ 16.1 УмОммі 16 мО біглСбігкС гС ОаеОоФ гТФвСвС 
ліглФкзмФ 17.1.6 лФкзмФ 17.1 УмОммі 17 ТСегіиФ I оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСТягСз СнСТйиПккя ТПеФиьмОміб лПТПбіТСз, сС лТСбСгямьУя зСкмТСиююпжйж 
СТвОкОйж, бжекОпПкжйж ліглФкзмСй 41.1.2 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, мО кОгОккя 
еОлПТПпПкь гС кжХ бжекОпОємьУя Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

86.2. ЗО ТПеФиьмОмОйж зОйПТОиькСї лПТПбіТзж Ф ТОеі бУмОкСбиПккя лСТФрПкь 
УзиОгОємьУя Озм Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ, язжР ліглжУФємьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж мОзСвС 
СТвОкФ, язі лТСбСгжиж лПТПбіТзФ, і ліУия ТПєУмТОоії Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі бТФпОємьУя ОаС 
кОгУжиОємьУя гия ліглжУОккя лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. 

86.3. Азм (гСбігзО) гСзФйПкмОиькСї бжїекСї лПТПбіТзж, сС бжекОпПкС УмОммяйж 77 і 78 
оьСвС КСгПзУФ, УзиОгОємьУя Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ, ліглжУФємьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язі лТСбСгжиж лПТПбіТзФ, мО ТПєУмТФємьУя Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі 
лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя, сС кОУмОє еО гкПй еОзікпПккя ФУмОкСбиПкСвС гия 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж УмТСзФ (гия лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі йОюмь ніиії мО/ОаС лПТПаФбОюмь 
кО зСкУСиігСбОкіР УлиОмі, - лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб). 

К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккжХ лТПгУмОбкжзіб біг ліглжУОккя ОзмО 
(гСбігзж) лСУОгСбжйж СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ УзиОгОємьУя біглСбігкжР Озм, сС 
еОУбігпФє нОзм мОзСї бігйСбж. Игжк лТжйіТкжз ОзмО ОаС гСбігзж лТС ТПеФиьмОмж бжїекСї 
лиОкСбСї пж лСеОлиОкСбСї гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж Ф гПкь РСвС ліглжУОккя ОаС бігйСбж 
біг ліглжУОккя бТФпОємьУя ОаС кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб пж РСвС еОзСккСйФ 
лТПгУмОбкжзФ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. 

ВігйСбО лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккжХ лТПгУмОбкжзіб біг ліглжУОккя ОзмО 
лПТПбіТзж ОаС СмТжйОккя РСвС лТжйіТкжзО кП ебіиькяє лиОмкжзО лСгОмзіб біг СаСб'яезФ 
УлиОмжмж бжекОпПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж вТСрСбі 
еСаСб'яеОккя. 

К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккжХ лТПгУмОбкжзіб біг СмТжйОккя 
лТжйіТкжзО ОзмО ОаС гСбігзж лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж ОаС кПйСдижбСУмі РСвС бТФпПккя мО 
ліглжУОккя Ф еб'яезФ е бігУФмкіУмю лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккжХ лТПгУмОбкжзіб еО 
йіУоПекОХСгдПккяй мОзжР Озм ОаС гСбігзО кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф лСТягзФ, 
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бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. К еОекОпПкжХ Ф оьСйФ ОаеОоі бжлОгзОХ 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй УзиОгОємьУя біглСбігкжР Озм. 

86.4. Азм (гСбігзО) гСзФйПкмОиькСї кПбжїекСї лПТПбіТзж УзиОгОємьУя Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ, 
ліглжУФємьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язі лТСбСгжиж лПТПбіТзФ, мО 
ТПєУмТФємьУя Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя, сС кОУмОє еО 
гкПй еОзікпПккя ФУмОкСбиПкСвС гия лТСбПгПккя лПТПбіТзж УмТСзФ (гия лиОмкжзіб лСгОмзіб, 
язі йОюмь ніиії мО/ОаС лПТПаФбОюмь кО зСкУСиігСбОкіР УлиОмі, - лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб). 

Азм (гСбігзО) гСзФйПкмОиькСї кПбжїекСї лПТПбіТзж кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя 
ліУия РСвС ТПєУмТОоії бТФпОємьУя СУСажУмС лиОмкжзФ лСгОмзіб пж РСвС лТПгУмОбкжзОй ОаС 
кОгУжиОємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО 
лСгОмзіб ОаС РСвС лТПгУмОбкжзіб біг ліглжУОккя ОзмО (гСбігзж) лПТПбіТзж лСУОгСбжйж 
СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ УзиОгОємьУя біглСбігкжР Озм, сС еОУбігпФє нОзм мОзСї 
бігйСбж. ВігйСбО лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС лТПгУмОбкжзіб біг ліглжУОккя ОзмО лПТПбіТзж 
кП ебіиькяє мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб біг СаСб'яезФ УлиОмжмж бжекОпПкі зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж вТСрСбі еСаСб'яеОккя. ЗОлПТПпПккя лС ОзмФ лПТПбіТзж 
ТСевиягОюмьУя Ф лСТягзФ і УмТСзж, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 86.7 оієї УмОммі. ЙСгОмзСбП 
лСбігСйиПккя-ТірПккя лТжРйОємьУя Ф лСТягзФ і УмТСзж, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 86.8 оієї 
УмОммі. 

86.5. Азм (гСбігзО) лТС ТПеФиьмОмж нОзмжпкжХ лПТПбіТСз, бжекОпПкжХ УмОммПю 80 оьСвС 
КСгПзУФ, УзиОгОємьУя Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ, ліглжУФємьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, язі лТСбСгжиж лПТПбіТзФ, ТПєУмТФємьУя кП ліекірП кОУмФлкСвС 
ТСаСпСвС гкя ліУия еОзікпПккя лПТПбіТзж. Азм (гСбігзО) лТС ТПеФиьмОмж еОекОпПкжХ 
лПТПбіТСз ліглжУФємьУя СУСаСю, язО егіРУкюбОиО ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії, лиОмкжзСй 
лСгОмзіб мО РСвС еОзСккжйж лТПгУмОбкжзОйж (Ф ТОеі кОябкСУмі). 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
ЙіглжУОккя ОзмО (гСбігзж) мОзжХ лПТПбіТСз СУСаСю, язО егіРУкюбОиО ТСеТОХФкзСбі 

СлПТОоії, лиОмкжзСй лСгОмзіб мО/ОаС РСвС лТПгУмОбкжзОйж мО лСУОгСбжйж СУСаОйж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язі лТСбСгжиж лПТПбіТзФ, егіРУкюємьУя еО йіУоПй лТСбПгПккя 
лПТПбіТзж ОаС Ф лТжйісПккі зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб, РСвС еОзСккжХ лТПгУмОбкжзіб ОаС СУСаж, язО 
егіРУкюбОиО ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії, біг ліглжУОккя ОзмО (гСбігзж), лСУОгСбжйж СУСаОйж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ УзиОгОємьУя Озм, сС еОУбігпФє нОзм мОзСї бігйСбж. Игжк лТжйіТкжз 
ОзмО ОаС гСбігзж лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя ліУия РСвС 
УзиОгПккя ТПєУмТФємьУя б дФТкОиі ТПєУмТОоії Озміб зСкмТСиююпСвС СТвОкФ і кП ліекірП 
кОУмФлкСвС гкя ліУия РСвС ТПєУмТОоії бТФпОємьУя ОаС кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб, РСвС 
еОзСккСйФ лТПгУмОбкжзФ ОаС СУСаі, язО егіРУкюбОиО ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії. 

К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккжХ лТПгУмОбкжзіб біг СмТжйОккя 
лТжйіТкжзО ОзмО (гСбігзж) лПТПбіТзж пж кПйСдижбСУмі РСвС бТФпПккя лиОмкжзФ лСгОмзіб 
ОаС РСвС еОзСккжй лТПгУмОбкжзОй пж СУСаі, язО егіРУкюбОиО ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії е аФгь-
язжХ лТжпжк, мОзжР Озм ОаС гСбігзО кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ УмОммПю 58 оьСвС КСгПзУФ гия кОгУжиОккя (бТФпПккя) лСгОмзСбжХ 
лСбігСйиПкь-ТірПкь. К еОекОпПкжХ б оьСйФ ОаеОоі бжлОгзОХ зСкмТСиююпжй СТвОкСй 
УзиОгОємьУя біглСбігкжР Озм ОаС ТСажмьУя лСекОпзО б Озмі ОаС гСбігоі лТС ТПеФиьмОмж 
лПТПбіТзж. 

86.6. ВігйСбО лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккжХ лТПгУмОбкжзіб пж СУСаж, язО 
егіРУкюбОиО ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії, біг ліглжУОккя ОзмО лПТПбіТзж ОаС СмТжйОккя РСвС 
лТжйіТкжзО кП ебіиькяє лиОмкжзО лСгОмзіб біг СаСб'яезФ УлиОмжмж бжекОпПкі 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж вТСрСбі еСаСб'яеОккя. 

86.7. К ТОеі кПевСгж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС лТПгУмОбкжзіб е бжУкСбзОйж лПТПбіТзж 
пж нОзмОйж і гОкжйж, бжзиОгПкжйж б Озмі (гСбігоі) лПТПбіТзж (зТій гСзФйПкмОиькСї 
лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж, лТСбПгПкСї Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ліглФкзмСй 78.1.5 лФкзмФ 
78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ), бСкж йОюмь лТОбС лСгОмж УбСї еОлПТПпПккя мО гСгОмзСбі 
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гСзФйПкмж і лСяУкПккя, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь 
бігУФмкіУмь бжкж, кОябкіУмь лСй'язрФюпжХ СаУмОбжк ОаС СаУмОбжк, сС ебіиькяюмь біг 
нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язжР 
лТСбСгжб лПТПбіТзФ лиОмкжзО лСгОмзіб, лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй 
СмТжйОккя ОзмО (гСбігзж). 

МОзі еОлПТПпПккя, гСгОмзСбі гСзФйПкмж і лСяУкПккя є кПбіг'єйкСю пОУмжкСю йОмПТіОиіб 
лПТПбіТзж. 

86.7.1. Азм лПТПбіТзж, еОлПТПпПккя гС ОзмО лПТПбіТзж мО/ОаС гСгОмзСбі гСзФйПкмж і 
лСяУкПккя, Ф ТОеі їХ лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф бжекОпПкСйФ ожй лФкзмСй лСТягзФ (гОиі - 
йОмПТіОиж лПТПбіТзж), ТСевиягОюмьУя зСйіУією мОзСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ е лжмОкь 
ТСевиягФ еОлПТПпПкь мО лСяУкПкь гС Озміб лПТПбіТСз (гОиі - зСйіУія е лжмОкь ТСевиягФ 
еОлПТПпПкь), язО є лСУміРкС гіюпжй зСиПвіОиькжй СТвОкСй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. ЛзиОг 
зСйіУії мО лСТягСз її ТСаСмж еОмбПТгдФюмьУя кОзОеСй зПТібкжзО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

КСевияг йОмПТіОиіб лПТПбіТзж егіРУкюємьУя зСйіУією е лжмОкь ТСевиягФ еОлПТПпПкь 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй СмТжйОккя 
еОлПТПпПкь гС ОзмО лПТПбіТзж мО/ОаС гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб і лСяУкПкь біглСбігкС гС 
оьСвС лФкзмФ (гкПй еОбПТрПккя лПТПбіТзж, лТСбПгПкСї Ф еб'яезФ е кПСаХігкіУмю е'яУФбОккя 
СаУмОбжк, сС кП аФиж гСУиігдПкі ліг пОУ лПТПбіТзж мО еОекОпПкі Ф еОлПТПпПккяХ, гСгОмзСбжХ 
гСзФйПкмОХ мО лСяУкПккяХ), мО лиОмкжзФ лСгОмзіб кОгУжиОємьУя біглСбігь Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. 

86.7.2. К ТОеі СмТжйОккя біг лиОмкжзО лСгОмзіб Ф бжекОпПкСйФ ожй лФкзмСй лСТягзФ 
еОлПТПпПкь гС ОзмО лПТПбіТзж мО/ОаС гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб і лСяУкПкь, зСкмТСиююпжР 
СТвОк еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж лиОмкжзО лСгОмзіб лТС йіУоП і пОУ лТСбПгПккя ТСевиягФ 
йОмПТіОиіб лПТПбіТзж. МОзП лСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб лТСмявСй гбСХ 
ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя біг кьСвС еОлПТПпПкь мО/ОаС гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб і 
лСяУкПкь, ОиП кП ліекірП кід еО пСмжТж ТСаСпі гкі гС гкя їХ ТСевиягФ. 

86.7.3. ЙиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС аТОмж ФпОУмь Ф лТСоПУі ТСевиягФ йОмПТіОиіб 
лПТПбіТзж СУСажУмС ОаС пПТПе УбСвС лТПгУмОбкжзО. БПелСУПТПгкьС ліг пОУ ТСевиягФ 
йОмПТіОиіб лПТПбіТзж лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС кОгОбОмж лжУьйСбі мО/ОаС ФУкі лСяУкПккя 
е лТжбСгФ лТПгйПмО ТСевиягФ. 

ВігУФмкіУмь лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС РСвС лТПгУмОбкжзО, лСбігСйиПкСвС б лПТПгаОпПкСйФ 
оією УмОммПю лСТягзФ лТС пОУ і йіУоП ТСевиягФ йОмПТіОиіб лПТПбіТзж, кП є лПТПрзСгСю гия 
ТСевиягФ йОмПТіОиіб лПТПбіТзж. 

86.7.4. Йіг пОУ ТСевиягФ йОмПТіОиіб лПТПбіТзж зСйіУія е лжмОкь ТСевиягФ еОлПТПпПкь: 
 бУмОкСбиює, пж бпжкжб лиОмкжз лСгОмзФ, сСгС язСвС аФиС УзиОгПкС Озм лПТПбіТзж, 

лСТФрПккя лСгОмзСбСвС, бОиюмкСвС мО/ОаС ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО 
гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж; 

 ТСевиягОє СаУмОбжкж бпжкПкжХ лТОбСлСТФрПкь, язі бігСаТОдПкі б Озмі лПТПбіТзж, О 
мОзСд бУмОкСбиПкі лТж ТСевиягі кОгОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб біглСбігкС гС оьСвС 
лФкзмФ лжУьйСбжХ лСяУкПкь мО їХ гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя (еСзТПйО сСгС 
СаУмОбжк, сС УмСУФюмьУя лСгії лТОбСлСТФрПккя, мО бджмжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб 
еОХСгіб сСгС гСмТжйОккя лТОбжи мО кСТй еОзСкСгОбУмбО, е лСУжиОккяй кО 
гСзФйПкмж мО ікрі нОзмжпкі гОкі, сС лігмбПТгдФюмь еОекОпПкі СаУмОбжкж); 

 гСУиігдФє лжмОккя кОябкСУмі ОаС бігУФмкСУмі СаУмОбжк, сС бжзиюпОюмь бжкФ Ф 
бпжкПккі лТОбСлСТФрПккя (зТій лТОбСлСТФрПкь, біглСбігОиькіУмь еО язі кОУмОє 
кПеОиПдкС біг кОябкСУмі бжкж), лСй'язрФюмь ОаС ебіиькяюмь біг біглСбігОиькСУмі; 

 гСУиігдФє лжмОккя сСгС кПСаХігкСУмі лТСбПгПккя лПТПбіТзж Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ліглФкзмСй 78.1.5 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ; 

 бжекОпОє ТСейіТ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС УФйФ ейПкрПккя аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя мО/ОаС ейПкрПккя біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО лТжаФмСз ОаС біг'єйкСвС екОпПккя УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
мО/ОаС УФйФ ейПкрПккя лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, еОгПзиОТСбОкСвС гС 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 236 gazeta.vobu.ua 
 

лСбПТкПккя е аюгдПмФ, еСзТПйО лТж бжзСТжУмОккі лТОбО кО лСгОмзСбФ екждзФ, 
мО/ОаС еОкждПккя пж еОбжсПккя УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, еОябиПкСї Ф 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, ОаС УФйж лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, еОябиПкСї Ф лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, О мОзСд кПСаХігкіУмь кОгУжиОккя (бТФпПккя) 
лиОмкжзФ лСгОмзіб біглСбігкСвС лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЙТж ТСевиягі йОмПТіОиіб лПТПбіТзж зСкмТСиююпжй СТвОкСй гСУиігдФюмьУя бУі кОябкі 
нОзмжпкі гОкі, сС УмСУФюмьУя лТПгйПмО ТСевиягФ, Ф мСйФ пжУиі гСзФйПкмж, кОгОкі 
лиОмкжзСй лСгОмзіб ОаС бжмТПаФбОкі Ф кьСвС, лжУьйСбі мО ФУкі лСяУкПккя лиОмкжзО лСгОмзФ, 
ікрі нОзмжпкі гОкі, сС кОябкі ОаС гСУмФлкі зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ. 

ЗО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ йОмПТіОиіб лПТПбіТзж зСйіУія е ТСевиягФ еОлПТПпПкь лТжРйОє 
бжУкСбСз, сС є кПбіг'єйкСю пОУмжкСю йОмПТіОиіб лПТПбіТзж. 

К ТОеі бУмОкСбиПккя кПСаХігкСУмі лТСбПгПккя лСеОлиОкСбСї гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж Ф 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ліглФкзмСй 78.1.5 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ, бжУкСбСз еО 
ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ йОмПТіОиіб лПТПбіТзж лТжРйОємьУя зСйіУією е лжмОкь ТСевиягФ 
еОлПТПпПкь ліУия лТСбПгПккя мОзСї лПТПбіТзж е ФТОХФбОккяй її ТПеФиьмОміб. 

К ТОеі кПевСгж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС лТПгУмОбкжзіб е бжУкСбзОйж лПТПбіТзж пж 
нОзмОйж і гОкжйж, бжзиОгПкжйж б Озмі (гСбігоі) лПТПбіТзж, лТСбПгПкСї кО лігУмОбі ліглФкзмФ 
78.1.5 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ Ф еб'яезФ е ТСевиягСй кОгОкжХ Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ожй лФкзмСй, еОлПТПпПкь гС ОзмО (гСбігзж) лПТПбіТзж, ОаС ТСевиягСй УзОТвж 
кО лТжРкямП зСкмТСиююпжй СТвОкСй лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя, бСкж йОюмь лТОбС 
лСгОмж УбСї еОлПТПпПккя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язжР лТСбСгжб мОзФ лПТПбіТзФ, 
лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй СмТжйОккя ОзмО (гСбігзж). КСевияг 
мОзжХ еОлПТПпПкь СзТПйС кП егіРУкюємьУя. МОзі еОлПТПпПккя гСиФпОюмьУя гС йОмПТіОиіб 
лПТПбіТзж ОаС йОмПТіОиіб сСгС ТСевиягФ УзОТвж, О кОбПгПкі б кжХ нОзмж мО гОкі 
бТОХСбФюмьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лТж нСТйФбОккі Ф лПТПгаОпПкСйФ ожй ліглФкзмСй 
лСТягзФ бжУкСбзФ еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ йОмПТіОиіб лПТПбіТзж ОаС ліг пОУ ТСевиягФ 
УзОТвж кО лТжРкямП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 56 
оьСвС КСгПзУФ. 

86.7.5. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя лТжРйОємьУя зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй 
ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО лігУмОбі бжУкСбзФ зСйіУії 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ е лжмОкь ТСевиягФ еОлПТПпПкь лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб, 
кОУмФлкжХ еО гкПй лТжРкяммя мОзСвС бжУкСбзФ зСйіУією і кОгОккя (кОгУжиОккя) лжУьйСбСї 
біглСбігі лиОмкжзФ лСгОмзіб, Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ліглФкзмСй 86.7.1 оьСвС лФкзмФ. 

КСкмТСиююпжй мО ікржй гПТдОбкжй СТвОкОй еОаСТСкяємьУя бжзСТжУмСбФбОмж Озм 
лПТПбіТзж яз лігУмОбФ гия бжУкСбзіб УмСУСбкС беОєйСбігкСУжк лиОмкжзО лСгОмзіб е РСвС 
зСкмТОвПкмОйж, язсС еО ТПеФиьмОмОйж УзиОгОккя ОзмО лПТПбіТзж лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-
ТірПккя кП кОгіУиОкС (кП бТФпПкС) лиОмкжзФ лСгОмзіб ОаС бСкС ббОдОємьУя бігзижзОкжй 
біглСбігкС гС ліглФкзміб 60.1.2 мО 60.1.4 лФкзмФ 60.1 УмОммі 60 оьСвС КСгПзУФ. 

86.8. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя лТжРйОємьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 
58 оьСвС КСгПзУФ, зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТСмявСй л'ямкОгоямж ТСаСпжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй 
бТФпПккя лиОмкжзФ лСгОмзіб, РСвС лТПгУмОбкжзФ ОаС СУСаі, язО егіРУкюбОиО ТСеТОХФкзСбі 
СлПТОоії, ОзмО лПТПбіТзж, мО кОгУжиОємьУя (бТФпОємьУя) лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗО кОябкСУмі еОлПТПпПкь лСУОгСбжХ СУіа лиОмкжзО лСгОмзіб гС ОзмО лПТПбіТзж мО 
гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб і лСяУкПкь, еСзТПйО гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь бігУФмкіУмь 
бжкж, кОябкіУмь лСй'язрФюпжХ СаУмОбжк ОаС СаУмОбжк, сС ебіиькяюмь біг нікОкУСбСї 
біглСбігОиькСУмі біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, лСгОкжХ Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оією 
УмОммПю, лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя лТжРйОємьУя б лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі 
лФкзмСй 86.7 оієї УмОммі. 

86.9. ВжзиюпПкС. 
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86.10. В Озмі лПТПбіТзж еОекОпОюмьУя яз нОзмж еОкждПккя, мОз і нОзмж еОбжсПккя 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО. 

86.11. ЗО ТПеФиьмОмОйж ПиПзмТСккСї лПТПбіТзж УзиОгОємьУя гСбігзО Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ, 
сС ліглжУФємьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язі лТСбСгжиж лПТПбіТзФ, мО 
ТПєУмТФємьУя Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е гкя еОзікпПккя 
ФУмОкСбиПкСвС гия лТСбПгПккя лПТПбіТзж УмТСзФ (гия лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі йОюмь ніиії 
мО/ОаС лПТПаФбОюмь кО зСкУСиігСбОкіР УлиОмі, - лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб). 

ДСбігзО ПиПзмТСккСї лПТПбіТзж ліУия її ТПєУмТОоії бТФпОємьУя СУСажУмС лиОмкжзФ 
лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккжй лТПгУмОбкжзОй гия СекОРСйиПккя мО ліглжУОккя лТСмявСй 
л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя бТФпПккя. 

К ТОеі кПевСгж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС еОзСккжХ лТПгУмОбкжзіб е бжУкСбзОйж 
лПТПбіТзж пж нОзмОйж і гОкжйж, бжзиОгПкжйж б гСбігоі, УзиОгПкіР еО ТПеФиьмОмОйж 
ПиПзмТСккСї лПТПбіТзж, бСкж еСаСб'яеОкі ліглжУОмж мОзФ гСбігзФ мО йОюмь лТОбС лСгОмж 
УбСї еОлПТПпПккя, язі є кПбіг'єйкСю пОУмжкСю мОзСї гСбігзж, ТОеСй е ліглжУОкжй 
лТжйіТкжзСй гСбігзж. 

МОзі еОлПТПпПккя ТСевиягОюмьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е 
гкя їХ СмТжйОккя мО лиОмкжзФ лСгОмзіб кОгУжиОємьУя біглСбігь Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
УмОммПю 58 оьСвС КСгПзУФ гия кОгУжиОккя (бТФпПккя) лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь. 
МОзО біглСбігь є кПбіг'єйкСю пОУмжкСю гСбігзж лТС лТСбПгПккя ПиПзмТСккСї лПТПбіТзж. 
ЙиОмкжз лСгОмзФ (РСвС ФлСбкСбОдПкО СУСаО мО/ОаС лТПгУмОбкжз) йОє лТОбС аТОмж ФпОУмь Ф 
ТСевиягі еОлПТПпПкь, лТС сС бік еОекОпОє Ф лСгОкжХ еОлПТПпПккяХ. 

86.12. КПеФиьмОмж лПТПбіТСз е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж" СнСТйиююмьУя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ УмОммПю 39 
оьСвС КСгПзУФ. 

86.13. Азм (гСбігзО) еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж гіяиькСУмі кПТПежгПкмО пПТПе 
бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, Ф мСйФ пжУиі лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС б КзТОїкі аПе беяммя кО 
Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі, кОгУжиОємьУя кПТПежгПкмФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 
42 оьСвС КСгПзУФ, ОаС кОгОємьУя ФлСбкСбОдПкСйФ лТПгУмОбкжзФ кПТПежгПкмО пж 
кОгУжиОємьУя гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ гПТдОбж, ТПежгПкмСй язСї є кПТПежгПкм. К ТОеі 
СмТжйОккя біг кПТПежгПкмО лжУьйСбжХ еОлПТПпПкь кО Озм (гСбігзФ) мОзі еОлПТПпПккя 
ТСевиягОюмьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

ГЙАВА 9. ЙИГАОДЗЗЯ ЙИДАМКИВИГИ БИКГК ЙЙАМЗИКІВ ЙИДАМКІВ 

ЛмОммя 87. ДдПТПиО УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ 
лиОмкжзО лСгОмзіб 

87.1. ДдПТПиОйж УОйСУміРкСї УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС 
аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб є аФгь-язі биОУкі зСрмж, Ф мСйФ пжУиі мі, сС СмТжйОкі біг лТСгОдФ 
мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), йОРкО, бжлФУзФ оіккжХ лОлПТіб, еСзТПйО зСТлСТОмжбкжХ лТОб, 
СмТжйОкі яз лСежзО (зТПгжм), мО е ікржХ гдПТПи, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ 
оією УмОммПю, О мОзСд УФйж кОгйіТФ УлиОпПкжХ лиОмПдіб гС біглСбігкжХ аюгдПміб. 

ДдПТПиСй УОйСУміРкСї УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь є 
УФйж зСрміб, гдПТПиО язжХ еОекОпПкі б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ мО СаиізСбФюмьУя б 
УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. К ТОеі УлиОмж 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, сС бжкжзиж гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ, мО/ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС 
аСТвФ еО лСгОмзСбжйж еСаСб'яеОккяйж, сС бжкжзиж гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ, лПТПТОХФбОккя 
зСрміб гС аюгдПмФ егіРУкюємьУя аПелСУПТПгкьС е ТОХФкзіб лиОмкжзО лСгОмзіб, бігзТжмжХ Ф 
аОкзОХ, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпОХ лиОмідкжХ лСУиФв. 

ЛлиОмФ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб е 
біглСбігкСвС лиОмПдФ йСдП аФмж егіРУкПкС мОзСд: 

О) еО ТОХФкСз кОгйіТФ УлиОпПкжХ УФй мОзСвС лиОмПдФ (аПе еОябж лиОмкжзО); 
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а) еО ТОХФкСз лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ УФй е ікржХ лиОмПдіб (кО лігУмОбі 
біглСбігкСї еОябж лиОмкжзО) гС біглСбігкжХ аюгдПміб е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, 
бжекОпПкжХ Ф лФкзмі 43.41 УмОммі 43 оьСвС КСгПзУФ; 

б) еО ТОХФкСз УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь (кО лігУмОбі 
біглСбігкСї еОябж лиОмкжзО) гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж. 

ЗП йСдФмь аФмж гдПТПиСй лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ, зТій лСвОрПккя лСгОмзСбСвС 
аСТвФ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь (зТій лСгОмзСбСвС аСТвФ, сС бжкжз гС 1 ижлкя 2015 
ТСзФ), зСрмж кО ТОХФкзФ лиОмкжзО б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь. Дия лСвОрПккя мОзСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ еО ТОХФкСз зСрміб кО ТОХФкзФ 
лиОмкжзО лСгОмзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє лСгОмзСбФ і йжмкФ лСиімжзФ, еО ФйСбж 
кОябкСУмі лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 95 оьСвС КСгПзУФ, кОгУжиОє оПкмТОиькСйФ СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, Ф язСйФ бігзТжмі ТОХФкзж лиОмкжзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ТПєУмТ, Ф язСйФ еОекОпОюмьУя кОРйПкФбОккя 
лиОмкжзО лСгОмзіб, лСгОмзСбжР мО ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ лиОмкжзО лСгОмзіб мО 
УФйО лСгОмзСбСвС аСТвФ, сС лігиявОє лПТПТОХФбОккю гС аюгдПмФ (зТій УФй лСгОмзСбСвС 
аСТвФ еО лСгОмзСбжйж еСаСб'яеОккяйж е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС лігиявОиж УлиОмі 
гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ мО еО язжйж УнСТйСбОкС ТПєУмТ гия лПТПТОХФбОккя зСрміб гС 
гПТдОбкСвС аюгдПмФ е ТОХФкзО Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя біглСбігкС гС 
лФкзмФ 200.2 УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ). ЙСТягСз нСТйФбОккя мО кОгУжиОккя оПкмТОиькСйФ 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС 
СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, мОзСвС ТПєУмТФ бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

87.2. ДдПТПиОйж лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб є аФгь-язП йОРкС 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб е ФТОХФбОккяй СайПдПкь, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, О мОзСд 
ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

87.3. ЗП йСдФмь аФмж бжзСТжУмОкі яз гдПТПиО лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО 
лСгОмзіб: 

87.3.1. йОРкС лиОмкжзО лСгОмзіб, кОгОкП кжй Ф еОУмОбФ ікржй СУСаОй (кО пОУ гії мОзСї 
еОУмОбж), язсС мОзО еОУмОбО еОТПєУмТСбОкО евігкС іе еОзСкСй Ф біглСбігкжХ гПТдОбкжХ 
ТПєУмТОХ гС йСйПкмФ бжкжзкПккя лТОбО лСгОмзСбСї еОУмОбж; 

87.3.2. йОРкС, язП кОиПджмь кО лТОбОХ биОУкСУмі ікржй СУСаОй мО лПТПаФбОє Ф бСиСгіккі 
ОаС зСТжУмФбОккі лиОмкжзО лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі (ОиП кП бжзиюпкС) йОРкС, лПТПгОкП 
лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф иіежкв, СТПкгФ, УХСб (біглСбігОиькП еаПТівОккя), иСйаОТгкжР УХСб, кО 
зСйіУію (зСкУжвкОоію); гОбОиькжоьзО УжТСбжкО, кОгОкО ліглТжєйУмбФ гия лПТПТСазж, зТій її 
пОУмжкж, сС кОгОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб яз СлиОмО еО мОзі лСУиФвж, О мОзСд йОРкС ікржХ 
СУіа, лТжРкямі лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф еОУмОбФ пж еОзиОг, гСбіТпП мО аФгь-язі ікрі бжгж 
ОвПкмУьзСвС ФлТОбиіккя; 

87.3.3. йОРкСбі лТОбО ікржХ СУіа, кОгОкі лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф зСТжУмФбОккя ОаС 
бСиСгіккя, О мОзСд кПйОРкСбі лТОбО, Ф мСйФ пжУиі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї (лТСйжУиСбСї) 
биОУкСУмі, лПТПгОкі б зСТжУмФбОккя мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб аПе лТОбО їХ бігпФдПккя; 

87.3.4. КСрмж зТПгжміб ОаС лСежз, кОгОкжХ лиОмкжзФ лСгОмзіб зТПгжмкС-нікОкУСбСю 
ФУмОкСбСю, сС СаиізСбФюмьУя кО лСежпзСбжХ ТОХФкзОХ, бігзТжмжХ мОзСйФ лиОмкжзФ 
лСгОмзіб, УФйж ОзТПгжмжбіб, сС бжУмОбиПкі кО ій'я лиОмкжзО лСгОмзіб, ОиП кП бігзТжмі, УФйж 
ОбОкУСбжХ лиОмПдіб мО лСлПТПгкьСї СлиОмж еО зСкмТОзмОйж ліглТжєйУмб УФгкСаФгібкСї 
лТСйжУиСбСУмі (зиОУ 35.11 вТФлО 35 КВДД ДК 009:2005), СмТжйОкі біг еОйСбкжзіб йСТУьзжХ 
мО ТіпзСбжХ УФгПк мО ікржХ лиОбФпжХ еОУСаіб. 

87.3.5. йОРкС, бзиюпПкП гС УзиОгФ оіиіУкжХ йОРкСбжХ зСйлиПзУіб гПТдОбкжХ 
ліглТжєйУмб, язі кП лігиявОюмь лТжбОмжеОоії, Ф мСйФ пжУиі зОеПккжХ ліглТжєйУмб. ЙСТягСз 
бігкПУПккя йОРкО гС мОзСвС, сС бзиюпОємьУя гС УзиОгФ оіиіУкСвС йОРкСбСвС зСйлиПзУФ 
гПТдОбкСвС ліглТжєйУмбО, бУмОкСбиюємьУя ЛСкгСй гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1523-15#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1523-15#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1523-15#n15
http://document.vobu.ua/korysne/dk/dk009-2010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-11
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87.3.6. йОРкС, біиькжР Саів язСвС еОаСТСкПкС евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж; 
87.3.7. йОРкС, сС кП йСдП аФмж лТПгйПмСй еОУмОбж біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 

еОУмОбФ"; 
87.3.8. зСрмж ікржХ СУіа, кОгОкі лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф бзиОг (гПлСежм) ОаС гСбіТпП 

ФлТОбиіккя, О мОзСд биОУкі зСрмж юТжгжпкСї СУСаж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия бжлиОм 
еОаСТвСбОкСУмі е СУкСбкСї еОТСаімкСї лиОмж еО нОзмжпкС біглТОоьСбОкжР пОУ ніежпкжй 
СУСаОй, язі лПТПаФбОюмь Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ е мОзСю юТжгжпкСю СУСаСю. 

87.4. ЙСУОгСбі СУСаж, Ф мСйФ пжУиі гПТдОбкі бжзСкОбоі, язі лТжРкяиж ТірПккя лТС 
бжзСТжУмОккя йОРкО, бжекОпПкСвС лФкзмСй 87.3 оієї УмОммі, яз гдПТПиО лСвОрПккя 
вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб кПУФмь біглСбігОиькіУмь 
біглСбігкС гС еОзСкФ. 

87.5. К ТОеі язсС егіРУкПккя еОХСгіб сСгС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО 
лСгОмзіб рияХСй УмявкПккя зСрміб, язі лПТПаФбОюмь Ф РСвС биОУкСУмі, кП лТжбПиС гС 
лСбкСвС лСвОрПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ ОаС Ф ТОеі кПгСУмОмкСУмі Ф лиОмкжзО зСрміб гия 
лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ, зСкмТСиююпжР СТвОк бжекОпОє гПаімСТУьзФ еОаСТвСбОкіУмь 
лиОмкжзО лСгОмзіб, УмТСз лСвОрПккя язСї кОУмОб, гдПТПиСй лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб. 

КСкмТСиююпжР СТвОк ФзиОгОє е лиОмкжзСй лСгОмзіб гСвСбіТ сСгС лПТПбПгПккя лТОбО 
бжйСвж мОзСї гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі. МОзО гПаімСТУьзО еОаСТвСбОкіУмь лТСгСбдФє 
еОижрОмжУя ОзмжбСй лиОмкжзО лСгОмзіб, сС йОє лСгОмзСбжР аСТв, лТС сС еОекОпОємьУя б 
гСвСбСТі йід лиОмкжзСй лСгОмзіб і зСкмТСиююпжй СТвОкСй, мО лСбжккО аФмж біглСбігкжй 
пжкСй ТСезТжмО б лТжйімзОХ гС нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

ЙСгОмзСбжР аСТв лТСгСбдФє СаиізСбФбОмжУя еО лиОмкжзСй лСгОмзіб, Ф язСвС бік бжкжз, 
гС кОгХСгдПккя зСрміб гС аюгдПмФ еО ТОХФкСз УмявкПккя оієї гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі. 
КСкмТСиююпжР СТвОк лСбігСйияє лиОмкжзФ лСгОмзіб лТС мОзП кОгХСгдПккя б л'ямжгПккжР 
УмТСз е гкя СмТжйОккя біглСбігкСвС гСзФйПкмО. 

К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб, сС йОє лСгОмзСбжР аСТв, біг ФзиОгПккя е 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй гСвСбСТФ сСгС лПТПбПгПккя лТОбО бжйСвж гПаімСТУьзСї 
еОаСТвСбОкСУмі мОзжР зСкмТСиююпжР СТвОк ебПТмОємьУя гС УФгФ сСгС еСаСб'яеОккя 
лиОмкжзО лСгОмзіб ФзиОУмж еОекОпПкжР гСвСбіТ. 

87.6. К ТОеі бігУФмкСУмі Ф лиОмкжзО лСгОмзіб, сС є ніиією, бігСзТПйиПкжй лігТСегіиСй 
юТжгжпкСї СУСаж, йОРкО, гСУмОмкьСвС гия лСвОрПккя РСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС 
лСгОмзСбСвС аСТвФ, гдПТПиСй лСвОрПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб є йОРкС мОзСї юТжгжпкСї СУСаж, кО язП йСдП аФмж ебПТкПкС 
УмявкПккя евігкС е ожй КСгПзУСй. 

ЙСТягСз еОУмСУФбОккя лФкзміб 87.5 і 87.6 оієї УмОммі бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

87.7. ЗОаСТСкяємьУя аФгь-язО ФУмФлзО вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ 
лиОмкжзО лСгОмзіб мТПмій СУСаОй. ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП лСржТююмьУя кО бжлОгзж, 
зСиж вОТОкмОйж лСбкСвС мО УбСєпОУкСвС лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО 
лСгОмзіб є ікрі СУСаж, язсС мОзП лТОбС лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. 

87.8. ДСгОмзСбС гС гдПТПи, бжекОпПкжХ Ф лФкзмі 87.1 оієї УмОммі, гдПТПиСй лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ аОкзіб, кПаОкзібУьзжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, Ф мСйФ пжУиі УмТОХСбжХ 
СТвОкіеОоіР, йСдФмь аФмж зСрмж, кПеОиПдкС біг гдПТПи їХ лСХСгдПккя мО аПе еОУмСУФбОккя 
СайПдПкь, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 87.3.4 мО 87.3.8 лФкзмФ 87.3 оієї УмОммі, Ф УФйі, язО кП 
лПТПбжсФє УФйФ їХ биОУкСвС зОлімОиФ (аПе ФТОХФбОккя УмТОХСбжХ мО лТжТібкякжХ гС кжХ 
СаСб'яезСбжХ ТПеПТбіб, УнСТйСбОкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ). ВжекОпПккя ТСейіТФ биОУкСвС 
зОлімОиФ егіРУкюємьУя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

87.9. К ТОеі кОябкСУмі Ф лиОмкжзО лСгОмзіб лСгОмзСбСвС аСТвФ зСкмТСиююпі СТвОкж 
еСаСб'яеОкі еОТОХФбОмж зСрмж, сС УлиОпФє мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб, б ТОХФкСз лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ евігкС е пПТвСбіУмю РСвС бжкжзкПккя кПеОиПдкС біг кОлТяйФ УлиОмж, 
бжекОпПкСвС лиОмкжзСй лСгОмзіб. К мОзСйФ д лСТягзФ бігаФбОємьУя еОТОХФбОккя зСрміб, сС 
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кОгіРгФмь Ф ТОХФкСз лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб біглСбігкС гС УмОммі 
95 оьСвС КСгПзУФ ОаС еО ТірПккяй УФгФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

ЛлТяйФбОккя зСрміб лиОмкжзСй лСгОмзіб кО лСвОрПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя лПТПг 
лСвОрПккяй лСгОмзСбСвС аСТвФ еОаСТСкяємьУя, зТій бжлОгзіб УлТяйФбОккя ожХ зСрміб кО 
бжлиОмФ еОТСаімкСї лиОмж мО єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 
УмТОХФбОккя. 

87.10. З йСйПкмФ бжкПУПккя УФгСй ФХбОиж лТС лСТФрПккя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС 
аОкзТФмУмбС лиОмкжзО лСгОмзіб лСТягСз лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, язі бзиюпПкі гС 
зСкзФТУкжХ зТПгжмСТУьзжХ бжйСв зСкмТСиююпжХ СТвОкіб гС мОзСвС аСТдкжзО, 
бжекОпОємьУя евігкС е КСгПзУСй КзТОїкж е лТСоПгФТ аОкзТФмУмбО аПе еОУмСУФбОккя кСТй 
оьСвС КСгПзУФ. 

87.11. ИТвОк УмявкПккя ебПТмОємьУя гС УФгФ е лСеСбСй лТС УмявкПккя УФйж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзФ - ніежпкСї СУСаж. ЛмявкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ еО ТірПккяй УФгФ 
егіРУкюємьУя гПТдОбкСю бжзСкОбпСю УиФдаСю біглСбігкС гС еОзСкФ лТС бжзСкОбпП 
лТСбОгдПккя. 

87.12. К ТОеі язсС лСгОмзСбжР аСТв бжкжз еО СлПТОоіяйж, сС бжзСкФбОижУя б йПдОХ 
гСвСбСТіб лТС УліиькФ гіяиькіУмь, гдПТПиСй лСвОрПккя мОзСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ є йОРкС 
лиОмкжзіб лСгОмзіб, сС є ФпОУкжзОйж мОзСвС гСвСбСТФ. 

87.13. К ТОеі кПУлиОмж лТСмявСй 240 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя бТФпПккя лиОмкжзФ лСгОмзіб 
лСгОмзСбСї бжйСвж УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ, сС лПТПбжсФє 1 йіиьРСк вТжбПкь, 
зСкмТСиююпжР СТвОк йСдП ебПТкФмжУя гС УФгФ еО бУмОкСбиПккяй мжйпОУСбСвС СайПдПккя 
Ф лТОбі бжїегФ зПТібкжзО юТжгжпкСї СУСаж ОаС лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО-
аСТдкжзО еО йПді КзТОїкж - гС лСвОрПккя мОзСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

ВжйСвж ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі кОябкСУмі еСаСб'яеОккя 
гПТдОбж сСгС лСбПТкПккя юТжгжпкіР СУСаі ОаС лСУміРкСйФ лТПгУмОбкжомбФ кПТПежгПкмО-
аСТдкжзО лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ кжй вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, язсС еОвОиькО УФйО кПлСвОрПкСї 
еОаСТвСбОкСУмі гПТдОбж лПТПг аСТдкжзСй гСТібкює ОаС лПТПбжсФє УФйФ лСгОмзСбСвС 
аСТвФ мОзСвС аСТдкжзО. 

МжйпОУСбП СайПдПккя Ф лТОбі бжїегФ зПТібкжзО юТжгжпкСї СУСаж ОаС лСУміРкСвС 
лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО-аСТдкжзО еО йПді КзТОїкж бУмОкСбиюємьУя яз 
еОаПелПпФбОиькжР еОХіг бжзСкОккя УФгСбСвС ТірПккя ОаС ТірПккя зПТібкжзО 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС УмявкПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

К ТОеі еОлТСбОгдПккя мжйпОУСбСвС СайПдПккя Ф лТОбі бжїегФ зПТібкжзО юТжгжпкСї 
СУСаж ОаС лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО-аСТдкжзО еО йПді КзТОїкж евігкС е 
ТірПккяй УФгФ, язП кОаТОиС еОзСккСї Ужиж, зСкмТСиююпжР СТвОк кП ліекірП кОУмФлкСвС 
ТСаСпСвС гкя е гкя СмТжйОккя ТірПккя УФгФ: 

 ікнСТйФє лТС оП оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж гПТдОбкСвС зСТгСкФ, б лСТягзФ СайікФ ікнСТйОоією, 
еОмбПТгдПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, УліиькС е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж гПТдОбкСвС 
зСТгСкФ; 

 ТСейісФє біглСбігкФ ікнСТйОоію б КПєУмТі зПТібкжзіб лиОмкжзіб лСгОмзіб - 
аСТдкжзіб. 

ЗП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя е гкя еОТОХФбОккя зСрміб кО біглСбігкжР ТОХФкСз 
СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, мО/ОаС б ікржХ 
бжлОгзОХ лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ б УФйі, еОекОпПкіР Ф ТірПккі УФгФ УмОкСй кО гОмФ 
лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя УФгФ, ОаС Ф ТОеі СмТжйОккя ікнСТйОоії е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС 
ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь лТС ейікФ 
зПТібкжзО юТжгжпкСї СУСаж ОаС лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО-аСТдкжзО, ОаС Ф 
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ТОеі лСпОмзФ УФгСбжХ лТСоПгФТ Ф УлТОбОХ лТС аОкзТФмУмбС УмСУСбкС мОзСвС аСТдкжзО 
зСкмТСиююпжР СТвОк: 

 ікнСТйФє лТС еОекОпПкП оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж гПТдОбкСвС зСТгСкФ, б лСТягзФ СайікФ ікнСТйОоією, 
еОмбПТгдПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, УліиькС е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж гПТдОбкСвС 
зСТгСкФ, сС є лігУмОбСю гия УзОУФбОккя бУмОкСбиПкСвС мжйпОУСбСвС СайПдПккя Ф 
лТОбі бжїегФ зПТібкжзО юТжгжпкСї СУСаж ОаС лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО 
кПТПежгПкмО-аСТдкжзО еО йПді КзТОїкж; 

 ТСейісФє біглСбігкФ ікнСТйОоію б КПєУмТі зПТібкжзіб лиОмкжзіб лСгОмзіб - 
аСТдкжзіб. 

87.14. ЗОзікпПккя гії мжйпОУСбСвС СайПдПккя Ф лТОбі бжїегФ зПТібкжзО юТжгжпкСї СУСаж 
ОаС лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО-аСТдкжзО егіРУкюємьУя Ф ТОеі лСвОрПккя 
УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ, еОекОпПкСї Ф ТірПккі УФгФ, Ф еб'яезФ е язСю аФиС еОУмСУСбОкС мОзП 
СайПдПккя, ОаС Ф ТОеі СмТжйОккя ікнСТйОоії е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ 
СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь лТС ейікФ зПТібкжзО юТжгжпкСї 
СУСаж ОаС лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО-аСТдкжзО, ОаС Ф ТОеі лСпОмзФ УФгСбжХ 
лТСоПгФТ Ф УлТОбОХ лТС аОкзТФмУмбС УмСУСбкС мОзСвС аСТдкжзО. 

ЛмОммя 88. ЗйіУм лСгОмзСбСї еОУмОбж 
88.1. З йПмСю еОаПелПпПккя бжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб УбСїХ СаСб'яезіб, бжекОпПкжХ 

ожй КСгПзУСй, йОРкС лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР йОє лСгОмзСбжР аСТв, лПТПгОємьУя Ф 
лСгОмзСбФ еОУмОбФ. 

88.2. ЙТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж бжкжзОє евігкС е ожй КСгПзУСй мО кП лСмТПаФє 
лжУьйСбСвС СнСТйиПккя. 

88.3. К ТОеі язсС лСгОмзСбжР аСТв бжкжз еО СлПТОоіяйж, сС бжзСкФбОижУя б йПдОХ 
гСвСбСТіб лТС УліиькФ гіяиькіУмь, Ф лСгОмзСбФ еОУмОбФ лПТПгОємьУя йОРкС лиОмкжзО 
лСгОмзіб, язжР евігкС е ФйСбОйж гСвСбСТФ аФб біглСбігОиькжй еО лПТПТОХФбОккя лСгОмзіб 
гС аюгдПмФ мО/ОаС йОРкС, язП бкПУПкП Ф УліиькФ гіяиькіУмь мО/ОаС є ТПеФиьмОмСй УліиькСї 
гіяиькСУмі лиОмкжзіб лСгОмзіб. К ТОеі кПгСУмОмкСУмі йОРкО мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб Ф 
лСгОмзСбФ еОУмОбФ лПТПгОємьУя йОРкС ікржХ ФпОУкжзіб гСвСбСТФ лТС УліиькФ гіяиькіУмь Ф 
ТСейіТОХ, лТСлСТоіРкжХ їХ ФпОУмі Ф мОзіР УліиькіР гіяиькСУмі. 

ЛмОммя 89. ВжкжзкПккя лТОбО лСгОмзСбСї еОУмОбж 
89.1. ЙТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж бжкжзОє: 
89.1.1. Ф ТОеі кПУлиОмж Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй, УФйж вТСрСбСвС 

еСаСб'яеОккя, УОйСУміРкС бжекОпПкСї лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, - е гкя, 
сС кОУмОє еО СУмОккій гкПй еОекОпПкСвС УмТСзФ; 

89.1.2. Ф ТОеі кПУлиОмж Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй, УФйж вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя, УОйСУміРкС бжекОпПкСї зСкмТСиююпжй СТвОкСй, - е гкя бжкжзкПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ; 

89.1.3. Ф бжлОгзФ, бжекОпПкСйФ б лФкзмі 100.11 УмОммі 100 оьСвС КСгПзУФ, - е гкя 
ФзиОгОккя гСвСбСТФ лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь. 

89.2. З ФТОХФбОккяй лСиСдПкь оієї УмОммі лТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж лСржТюємьУя кО 
аФгь-язП йОРкС лиОмкжзО лСгОмзіб, язП лПТПаФбОє б РСвС биОУкСУмі (вСУлСгОТУьзСйФ бігОккі 
ОаС СлПТОмжбкСйФ ФлТОбиіккі) Ф гПкь бжкжзкПккя мОзСвС лТОбО і аОиОкУСбО бОТміУмь язСвС 
біглСбігОє УФйі лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
лФкзмСй 89.5 оієї УмОммі, О мОзСд кО ікрП йОРкС, кО язП лиОмкжз лСгОмзіб кОаФгП лТОб 
биОУкСУмі Ф йОРаФмкьСйФ. 
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К ТОеі язсС аОиОкУСбО бОТміУмь йОРкО, кО язП лСржТюємьУя лСгОмзСбО еОУмОбО, є 
йПкрСю кід УФйО лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб, лТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж 
лСржТюємьУя кО мОзП йОРкС. 

К ТОеі язсС аОиОкУСбО бОТміУмь мОзСвС йОРкО кП бжекОпПкО, РСвС СлжУ егіРУкюємьУя еО 
ТПеФиьмОмОйж Соікзж, язО лТСбСгжмьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СоікзФ йОРкО, 
йОРкСбжХ лТОб мО лТСнПУіРкФ СоікСпкФ гіяиькіУмь б КзТОїкі". 

К ТОеі еаіиьрПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ УзиОгОємьУя Озм СлжУФ гС УФйж, біглСбігкСї 
УФйі лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб, Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ оією УмОммПю. 

ЙТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж кП лСржТюємьУя кО йОРкС, бжекОпПкП ліглФкзмСй 87.3.7 
лФкзмФ 87.3 УмОммі 87 оьСвС КСгПзУФ, кО ілСмПпкі Озмжбж, сС кОиПдОмь ПйімПкмФ мО є 
еОаПелПпПккяй біглСбігкСвС бжлФУзФ ілСмПпкжХ УПТмжнізОміб е нізУСбОкСю гСХігкіУмю, кО 
вТСрСбі гСХСгж біг ожХ ілСмПпкжХ Озмжбіб гС лСбкСвС бжзСкОккя ПйімПкмСй еСаСб'яеОкь еО 
ожй бжлФУзСй ілСмПпкжХ УПТмжнізОміб е нізУСбОкСю гСХігкіУмю, О мОзСд кО УзиОг 
ілСмПпкСвС лСзТжммя мО вТСрСбі гСХСгж біг кьСвС гС лСбкСвС бжзСкОккя ПйімПкмСй 
еСаСб'яеОкь еО біглСбігкжй бжлФУзСй ебжпОРкжХ ілСмПпкжХ СаиівОоіР. 

ЙТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж кП еОУмСУСбФємьУя, язсС еОвОиькО УФйО лСгОмзСбСвС аСТвФ 
лиОмкжзО лСгОмзіб кП лПТПбжсФє УмО біУійгПУямж кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб 
вТСйОгяк. 

89.3. ЖОРкС, кО язП лСржТюємьУя лТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж, СнСТйиюємьУя ОзмСй 
СлжУФ. 

ДС ОзмО СлжУФ бзиюпОємьУя иізбігкП йОРкС, язП йСдижбС бжзСТжУмОмж яз гдПТПиС 
лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

ИлжУ йОРкО Ф лСгОмзСбФ еОУмОбФ егіРУкюємьУя кО лігУмОбі ТірПккя зПТібкжзО (РСвС 
еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язП лТПг'ябияємьУя лиОмкжзФ 
лСгОмзіб, сС йОє лСгОмзСбжР аСТв. 

Азм СлжУФ йОРкО, кО язП лСржТюємьУя лТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж, УзиОгОємьУя 
лСгОмзСбжй зПТФюпжй Ф лСТягзФ мО еО нСТйСю, сС еОмбПТгдПкі оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ВігйСбО лиОмкжзО лСгОмзіб біг ліглжУОккя ОзмО СлжУФ йОРкО, кО язП лСржТюємьУя лТОбС 
лСгОмзСбСї еОУмОбж, кП ебіиькяє мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб біг лСржТПккя лТОбО лСгОмзСбСї 
еОУмОбж кО СлжУОкП йОРкС. К мОзСйФ бжлОгзФ СлжУ егіРУкюємьУя Ф лТжУФмкСУмі кП йПкр яз 
гбСХ лСкямжХ. 

89.4. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб кП гСлФУзОє лСгОмзСбСвС зПТФюпСвС гия егіРУкПккя 
СлжУФ йОРкО мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб Ф лСгОмзСбФ еОУмОбФ мО/ОаС кП лСгОє гСзФйПкміб, 
кПСаХігкжХ гия мОзСвС СлжУФ, лСгОмзСбжР зПТФюпжР УзиОгОє Озм бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб 
біг СлжУФ йОРкО Ф лСгОмзСбФ еОУмОбФ. 

КСкмТСиююпжР СТвОк ебПТмОємьУя гС УФгФ сСгС еФлжкПккя бжгОмзСбжХ СлПТОоіР кО 
ТОХФкзОХ / ПиПзмТСккжХ вОйОкояХ лиОмкжзО лСгОмзіб, еОаСТСкФ бігпФдПккя мОзжй 
лиОмкжзСй лСгОмзіб йОРкО мО еСаСб'яеОккя мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб гСлФУмжмж 
лСгОмзСбСвС зПТФюпСвС гия СлжУФ йОРкО Ф лСгОмзСбФ еОУмОбФ. 

ЗФлжкПккя бжгОмзСбжХ СлПТОоіР кО ТОХФкзОХ / ПиПзмТСккжХ вОйОкояХ лиОмкжзО лСгОмзіб 
мО еОаСТСкО бігпФдПккя мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб йОРкО гіюмь гС гкя УзиОгПккя ОзмО 
СлжУФ йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб Ф лСгОмзСбФ еОУмОбФ лСгОмзСбжй зПТФюпжй ОаС ОзмО лТС 
бігУФмкіУмь йОРкО, сС йСдП аФмж СлжУОкС Ф лСгОмзСбФ еОУмОбФ, ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС 
аСТвФ б лСбкСйФ СаУяеі. ЙСгОмзСбжР зПТФюпжР кП ліекірП ТСаСпСвС гкя, сС кОУмОє еО гкПй 
УзиОгПккя ожХ Озміб, еСаСб'яеОкжР кОгіУиОмж аОкзОй, ікржй нікОкУСбжй ФУмОкСбОй, 
кПаОкзібУьзжй кОгОбОпОй лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмОй ПиПзмТСккжХ вТСрПР, О мОзСд 
лиОмкжзФ лСгОмзіб ТірПккя лТС УзиОгПккя Озміб, язП є лігУмОбСю гия лСкСбиПккя 
бжгОмзСбжХ СлПТОоіР мО УзОУФбОккя еОаСТСкж кО бігпФдПккя йОРкО. 

89.5. К ТОеі язсС кО йСйПкм УзиОгПккя ОзмО СлжУФ йОРкС бігУФмкє ОаС РСвС аОиОкУСбО 
бОТміУмь йПкрО біг УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ, лТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж лСржТюємьУя кО 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/88/f468459n156.doc


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 243 gazeta.vobu.ua 
 

ікрП йОРкС, кО язП лиОмкжз лСгОмзіб кОаФгП лТОбС биОУкСУмі Ф йОРаФмкьСйФ гС лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ б лСбкСйФ СаУяеі. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР кП ліекірП ТСаСпСвС гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй кОаФммя 
лТОбО биОУкСУмі кО аФгь-язП йОРкС, лСбігСйжмж зСкмТСиююпжР СТвОк лТС кОябкіУмь мОзСвС 
йОРкО. КСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя 
еОекОпПкСвС лСбігСйиПккя лТжРкямж ТірПккя сСгС бзиюпПккя мОзСвС йОРкО гС ОзмО СлжУФ 
йОРкО, кО язП лСржТюємьУя лТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж мО аОиОкУСбО бОТміУмь язСвС 
біглСбігОє УФйі лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб, ОаС бігйСбжмж лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф 
бзиюпПккі мОзСвС йОРкО гС ОзмО СлжУФ. 

К ТОеі язсС зСкмТСиююпжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС бзиюпПккя йОРкО гС ОзмО СлжУФ, 
УзиОгОємьУя біглСбігкжР Озм СлжУФ, Сгжк лТжйіТкжз язСвС кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб 
Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. 

ДС лТжРкяммя біглСбігкСвС ТірПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лиОмкжз лСгОмзіб кП йОє 
лТОбО бігпФдФбОмж мОзП йОРкС. 

К ТОеі лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб бжйСв оьСвС лФкзмФ бік кПУП біглСбігОиькіУмь 
евігкС іе еОзСкСй. 

89.6. ЯзсС йОРкС лиОмкжзО лСгОмзіб є кПлСгіиькжй і РСвС аОиОкУСбО бОТміУмь аіиьрО біг 
УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ, мОзП йОРкС лігиявОє СлжУФ Ф лСгОмзСбФ еОУмОбФ Ф лСбкСйФ СаУяеі. 

89.7. ЗОйікО лТПгйПмО еОУмОбж йСдП егіРУкюбОмжУя міиьзж еО евСгСю зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ. 

89.8. КСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР аПеСлиОмкС еОТПєУмТФбОмж лСгОмзСбФ еОУмОбФ Ф 
біглСбігкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі. 

ЛмОммя 90. ЙСгОмзСбжР лТіСТжмПм 
90.1. ЙТіСТжмПм лСгОмзСбСї еОУмОбж сСгС лТіСТжмПмФ ікржХ СамядПкь (бзиюпОюпж ікрі 

еОУмОбж) бУмОкСбиюємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЛмОммя 91. ЙСгОмзСбжР зПТФюпжР 
91.1. К ТОеі кОябкСУмі Ф лиОмкжзО лСгОмзіб лСгОмзСбСвС аСТвФ зПТібкжз (РСвС еОУмФлкжз 

ОаС ФлСбкСбОдПкО СУСаО) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзіб, 
сС йОє лСгОмзСбжР аСТв, лТжекОпОє мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзСбСвС зПТФюпСвС. ЙСгОмзСбжР 
зПТФюпжР лСбжкПк аФмж лСУОгСбСю (УиФдаСбСю) СУСаСю зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 
ЙСгОмзСбжР зПТФюпжР йОє лТОбО мО СаСб'яезж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 

91.2. ЙСТягСз лТжекОпПккя мО ебіиькПккя, О мОзСд нФкзоії мО лСбкСбОдПккя лСгОмзСбСвС 
зПТФюпСвС бжекОпОє оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

91.3. ЙСгОмзСбжР зПТФюпжР СлжУФє йОРкС лиОмкжзО лСгОмзіб, сС йОє лСгОмзСбжР аСТв, б 
лСгОмзСбФ еОУмОбФ, егіРУкює лПТПбіТзФ УмОкФ еаПТПдПккя йОРкО, язП лПТПаФбОє Ф 
лСгОмзСбіР еОУмОбі, лТСбСгжмь СлжУ йОРкО, кО язП лСржТюємьУя лТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж, 
гия РСвС лТСгОдФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, СгПТдФє біг аСТдкжзО 
ікнСТйОоію лТС СлПТОоії іе еОУмОбиПкжй йОРкСй, О б ТОеі РСвС бігпФдПккя аПе евСгж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ (еО ФйСбж, зСиж кОябкіУмь мОзСї евСгж йОє аФмж СаСб'яезСбСю евігкС 
е бжйСвОйж оьСвС КСгПзУФ) бжйОвОє лСяУкПккя біг лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС УиФдаСбжХ 
(лСУОгСбжХ) СУіа, егіРУкює лігвСмСбзФ гСзФйПкміб гия ебПТкПккя гС УФгФ е лСгОккяй лТС 
бУмОкСбиПккя мжйпОУСбСвС СайПдПккя Ф лТОбі бжїегФ зПТібкжзО юТжгжпкСї СУСаж ОаС 
лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО-аСТдкжзО еО йПді КзТОїкж. К ТОеі лТСгОдФ б 
ТОХФкСз лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, кО язП лСржТюємьУя 
лТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж, лСгОмзСбжР зПТФюпжР йОє лТОбС СмТжйФбОмж біг мОзСвС 
лиОмкжзО лСгОмзіб гСзФйПкмж, сС еОУбігпФюмь лТОбС биОУкСУмі кО еОекОпПкП йОРкС. 

К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО лСгОмзіб біг ліглжУОккя ОзмО СлжУФ йОРкО, кО язП лСржТюємьУя 
лТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж, лСгОмзСбжР зПТФюпжР йОє лТОбС еОиФпОмж гС СлжУФ йОРкО 
лиОмкжзО лСгОмзіб кП йПкр яз гбСХ лСкямжХ. 
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91.4. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб, сС йОє лСгОмзСбжР аСТв, лПТПрзСгдОє бжзСкОккю 
лСгОмзСбжй зПТФюпжй лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, мОзжР лСгОмзСбжР 
зПТФюпжР УзиОгОє Озм лТС лПТПрзСгдОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб бжзСкОккю мОзжХ 
лСбкСбОдПкь Ф лСТягзФ мО еО нСТйСю, сС бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

КСкмТСиююпжР СТвОк ебПТмОємьУя гС УФгФ сСгС еФлжкПккя бжгОмзСбжХ СлПТОоіР кО 
ТОХФкзОХ лиОмкжзО лСгОмзіб мО еСаСб'яеОккя мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб бжзСкОмж еОзСккі 
бжйСвж лСгОмзСбСвС зПТФюпСвС, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй. ЛмТСз, кО язжР йСдФмь аФмж 
еФлжкПкі бжгОмзСбі СлПТОоії, бжекОпОємьУя УФгСй, ОиП кП аіиьрП гбСХ йіУяоіб. 

ЗФлжкПккя бжгОмзСбжХ СлПТОоіР кО ТОХФкзОХ лиОмкжзО лСгОмзіб йСдП аФмж гСУмТСзСбС 
УзОУСбОкС еО ТірПккяй лСгОмзСбСвС зПТФюпСвС ОаС УФгФ. 

ЛмОммя 92. КевСгдПккя СлПТОоіР іе еОУмОбиПкжй йОРкСй 
92.1. ЙиОмкжз лСгОмзіб еаПТівОє лТОбС зСТжУмФбОккя йОРкСй, сС лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР 

еОУмОбі, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 
ЙиОмкжз лСгОмзіб йСдП бігпФдФбОмж йОРкС, сС лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі, міиьзж еО 

евСгСю зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, О мОзСд Ф ТОеі, язсС зСкмТСиююпжР СТвОк блТСгСбд гПУямж 
гкіб е йСйПкмФ СмТжйОккя біг лиОмкжзО лСгОмзіб біглСбігкСвС ебПТкПккя кП кОгОб мОзСйФ 
лиОмкжзФ лСгОмзіб біглСбігі сСгС кОгОккя (кПкОгОккя) евСгж. 

К ТОеі язсС б лСгОмзСбіР еОУмОбі лПТПаФбОє ижрП вСмСбО лТСгФзоія, мСбОТж мО мСбОТкі 
еОлОУж, лиОмкжз лСгОмзіб йСдП бігпФдФбОмж мОзП йОРкС аПе евСгж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
еО зСрмж еО оікОйж, сС кП є йПкржйж еО ебжпОРкі, мО еО ФйСбж, сС зСрмж біг мОзСвС 
бігпФдПккя аФгФмь кОлТОбиПкі б лСбкСйФ СаУяеі б ТОХФкСз бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж, 
єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя мО/ОаС 
лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

92.2. К ТОеі бігпФдПккя ОаС СТПкгж, ОаС кОгОккя Ф иіежкв йОРкО, язП лПТПаФбОє Ф 
лСгОмзСбіР еОУмОбі, лиОмкжз лСгОмзіб еО евСгСю зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еСаСб'яеОкжР 
еОйікжмж РСвС ікржй йОРкСй мОзСї УОйСї ОаС аіиьрСї бОТмСУмі. ЗйПкрПккя бОТмСУмі 
еОйікПкСвС йОРкО гСлФУзОємьУя міиьзж еО евСгСю зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО ФйСбж 
пОУмзСбСвС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

92.3. К ТОеі егіРУкПккя СлПТОоіР е йОРкСй, язП лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі, аПе 
лСлПТПгкьСї евСгж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лиОмкжз лСгОмзіб кПУП біглСбігОиькіУмь 
біглСбігкС гС еОзСкФ. 

92.4. ЗП бжйОвОємьУя евСгО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО бігпФдПккя Ф лТСоПУі лТжбОмжеОоії 
гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС йОРкО Ф УзиОгі єгжкСвС (оіиіУкСвС) йОРкСбСвС зСйлиПзУФ 
гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО, язсС гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ Са'єзмО 
лТжбОмжеОоії лПТПгаОпПкС еСаСб'яеОккя лСзФлоя сСгС лСвОрПккя Ф лСбкСйФ СаУяеі УФйж 
лСгОмзСбСвС аСТвФ, Ф еб'яезФ е язжй бжкжзиС лТОбС лСгОмзСбСї еОУмОбж, кП ліекірП рПУмж 
зОиПкгОТкжХ йіУяоіб е гОмж лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм лТжбОмжеОоії. 

ЙТж оьСйФ мОзП йОРкС кП ебіиькяємьУя е лСгОмзСбСї еОУмОбж гС лСбкСвС лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ РСвС лСзФлоПй. 

К бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, лСиСдПккя лФкзміб 92.1 - 92.3 
оієї УмОммі кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ЛмОммя 93. ЙТжлжкПккя лСгОмзСбСї еОУмОбж 
93.1. ЖОРкС лиОмкжзО лСгОмзіб ебіиькяємьУя е лСгОмзСбСї еОУмОбж е гкя: 
93.1.1. СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лігмбПТгдПккя лСбкСвС лСвОрПккя УФйж 

лСгОмзСбСвС аСТвФ мО/ОаС ТСеУмТСпПкжХ (бігУмТСпПкжХ) вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО лТСоПкміб 
еО зСТжУмФбОккя ТСеУмТСпПккяй (бігУмТСпПккяй) б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй 
лСТягзФ; 

93.1.2. бжекОккя лСгОмзСбСвС аСТвФ аПекОгіРкжй; 
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93.1.3. кОаТОккя еОзСккСї Ужиж біглСбігкжй ТірПккяй УФгФ лТС лТжлжкПккя лСгОмзСбСї 
еОУмОбж Ф йПдОХ лТСоПгФТ, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй е лжмОкь аОкзТФмУмбО; 

93.1.4. СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб бкОУиігСз лТСбПгПккя лТСоПгФТж 
ОгйікіУмТОмжбкСвС ОаС УФгСбСвС СУзОТдПккя ОаС б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 
55 оьСвС КСгПзУФ, ТірПккя біглСбігкСвС СТвОкФ лТС бжекОккя лТСмжлТОбкжйж мО/ОаС 
УзОУФбОккя ТОкірП лТжРкямжХ ТірПкь сСгС кОТОХФбОккя УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя; 

93.1.5. бжзиюпПкС. 
93.1.6. СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб евСгж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО бігпФдПккя 

йОРкО, сС лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі, біглСбігкС гС УмОммі 92 оьСвС КСгПзУФ. 
93.2. ЙігУмОбСю гия ебіиькПккя йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб е-ліг лСгОмзСбСї еОУмОбж мО її 

бжзиюпПккя е біглСбігкжХ гПТдОбкжХ ТПєУмТіб є біглСбігкжР гСзФйПкм, сС еОУбігпФє 
еОзікпПккя аФгь-язСї е лСгіР, бжекОпПкжХ лФкзмСй 93.1 оієї УмОммі. 

93.3. ЙСТягСз еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСї еОУмОбж бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

93.4. К ТОеі лТСгОдФ йОРкО, сС лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі, біглСбігкС гС УмОммі 95 
оьСвС КСгПзУФ мОзП йОРкС ебіиькяємьУя е лСгОмзСбСї еОУмОбж (іе бкПУПккяй ейік гС 
біглСбігкжХ гПТдОбкжХ ТПєУмТіб) е гкя СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лігмбПТгдПккя 
лТС кОгХСгдПккя зСрміб гС аюгдПмФ біг мОзСвС лТСгОдФ. 

93.5. К ТОеі лТСгОдФ Ф лТСоПУі лТжбОмжеОоії єгжкСвС (оіиіУкСвС) йОРкСбСвС зСйлиПзУФ 
гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО мОзП йОРкС ебіиькяємьУя е лСгОмзСбСї 
еОУмОбж (іе бкПУПккяй ейік гС біглСбігкжХ гПТдОбкжХ ТПєУмТіб) е гкя СмТжйОккя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй лігмбПТгдПккя лСбкСвС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ лСзФлоПй 
Са'єзмО лТжбОмжеОоії. 

ЛмОммя 94. АгйікіУмТОмжбкжР ОТПрм йОРкО 
94.1. АгйікіУмТОмжбкжР ОТПрм йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб (гОиі - ОТПрм йОРкО) є 

бжкямзСбжй УлСУСаСй еОаПелПпПккя бжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб РСвС СаСб'яезіб, 
бжекОпПкжХ еОзСкСй. 

94.2. АТПрм йОРкО йСдП аФмж еОУмСУСбОкС, язсС е'яУСбФємьУя СгкО е мОзжХ СаУмОбжк: 
94.2.1. лиОмкжз лСгОмзіб лСТФрФє лТОбжиО бігпФдПккя йОРкО, сС лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР 

еОУмОбі; 
94.2.2. ніежпкО СУСаО, язО йОє лСгОмзСбжР аСТв, бжїдгдОє еО зСТгСк; 
94.2.3. лиОмкжз лСгОмзіб бігйСбияємьУя біг лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї ОаС нОзмжпкСї 

лПТПбіТзж еО кОябкСУмі еОзСккжХ лігУмОб гия її лТСбПгПккя ОаС біг гСлФУзФ лСУОгСбжХ СУіа 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ; 

94.2.4. бігУФмкі гСебСиж (иіоПкеії) кО егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, О мОзСд Ф ТОеі 
бігУФмкСУмі ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкжХ ТПєУмТОмСТіб 
ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, еОТПєУмТСбОкжХ Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ, зТій 
бжлОгзіб, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй; 

94.2.5. бігУФмкя ТПєУмТОоія СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзіб Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі, язсС 
мОзО ТПєУмТОоія є СаСб'яезСбСю біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, ОаС зСиж лиОмкжз лСгОмзіб, 
сС СмТжйОб лСгОмзСбП лСбігСйиПккя ОаС йОє лСгОмзСбжР аСТв, бпжкяє гії е лПТПбПгПккя 
йОРкО еО йПді КзТОїкж, РСвС лТжХСбФбОккя ОаС лПТПгОпі ікржй СУСаОй; 

94.2.6. лиОмкжз лСгОмзіб бігйСбияємьУя біг лТСбПгПккя лПТПбіТзж УмОкФ еаПТПдПккя 
йОРкО, язП лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі; 

94.2.7. лиОмкжз лСгОмзіб кП гСлФУзОє лСгОмзСбСвС зПТФюпСвС гС УзиОгПккя ОзмО СлжУФ 
йОРкО, язП лПТПгОємьУя б лСгОмзСбФ еОУмОбФ; 

94.2.8. лиОмкжз лСгОмзіб (РСвС лСУОгСбі СУСаж ОаС СУСаж, язі егіРУкююмь вСмібзСбі 
ТСеТОХФкзж мО/ОаС лТСбОгямь гіяиькіУмь, сС лігиявОє иіоПкеФбОккю) бігйСбияємьУя біг 
лТСбПгПккя біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ ікбПкмОТжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб, мСбОТкС-
йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, зСрміб (екяммя еОижрзіб мСбОТкС-йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, вСмібзж); 
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94.2.9. кПТПежгПкм ТСелСпжкОє мО/ОаС егіРУкює вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь пПТПе лСУміРкП 
лТПгУмОбкжомбС кО мПТжмСТії КзТОїкж аПе беяммя кО лСгОмзСбжР Саиіз, сС лігмбПТгдФємьУя 
ОзмСй лПТПбіТзж. 

94.3. АТПрм йОРкО лСиявОє Ф еОаСТСкі лиОмкжзФ лСгОмзіб бпжкямж сСгС УбСвС йОРкО, язП 
лігиявОє ОТПрмФ, гії, еОекОпПкі Ф лФкзмі 94.5 оієї УмОммі. 

94.4. АТПрм йСдП аФмж кОзиОгПкС зСкмТСиююпжй СТвОкСй кО аФгь-язП йОРкС лиОмкжзО 
лСгОмзіб, зТій йОРкО, кО язП кП йСдП аФмж ебПТкПкС УмявкПккя біглСбігкС гС еОзСкФ, мО 
зСрміб кО ТОХФкзФ лиОмкжзО лСгОмзіб. 

94.5. АТПрм йОРкО йСдП аФмж лСбкжй ОаС ФйСбкжй. 
ЙСбкжй ОТПрмСй йОРкО бжекОємьУя еОаСТСкО лиОмкжзФ лСгОмзіб кО ТПОиіеОоію лТОб 

ТСелСТягдПккя ОаС зСТжУмФбОккя РСвС йОРкСй. К оьСйФ бжлОгзФ Тжежз, лСб'яеОкжР іе 
бмТОмСю нФкзоіСкОиькжХ пж УлСджбпжХ язСУмПР мОзСвС йОРкО, лСзиОгОємьУя кО СТвОк, язжР 
лТжРкяб ТірПккя лТС мОзФ еОаСТСкФ. 

КйСбкжй ОТПрмСй йОРкО бжекОємьУя СайПдПккя лиОмкжзО лСгОмзіб сСгС ТПОиіеОоії 
лТОб биОУкСУмі кО мОзП йОРкС, язжР лСиявОє б СаСб'яезСбСйФ лСлПТПгкьСйФ СмТжйОккі 
гСебСиФ зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО 
егіРУкПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб аФгь-язСї СлПТОоії е мОзжй йОРкСй. ЗОекОпПкжР гСебіи 
йСдП аФмж бжгОкжР зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язсС еО бжУкСбзСй лСгОмзСбСвС зПТФюпСвС егіРУкПккя лиОмкжзСй 
лСгОмзіб СзТПйСї СлПТОоії кП лТжебПгП гС еаіиьрПккя РСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ ОаС гС 
ейПкрПккя РйСбіТкСУмі РСвС лСвОрПккя. 

94.6. КПТібкжз (РСвС еОУмФлкжз ОаС ФлСбкСбОдПкО СУСаО) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО 
кОябкСУмі Сгкієї е СаУмОбжк, бжекОпПкжХ Ф лФкзмі 94.2 оієї УмОммі, лТжРйОє ТірПккя лТС 
еОУмСУФбОккя ОТПрмФ йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, язП кОгУжиОємьУя: 

94.6.1. лиОмкжзФ лСгОмзіб е бжйСвСю мжйпОУСбС еФлжкжмж бігпФдПккя РСвС йОРкО; 
94.6.2. ікржй СУСаОй, Ф бСиСгіккі, ТСелСТягдПккі ОаС зСТжУмФбОккі язжХ лПТПаФбОє 

йОРкС мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, е бжйСвСю мжйпОУСбС еФлжкжмж РСвС бігпФдПккя. 
АТПрм зСрміб кО ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСйФ вОйОкоі лиОмкжзО лСгОмзіб егіРУкюємьУя 

бжзиюпкС кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ рияХСй ебПТкПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ гС УФгФ. 
ЗбіиькПккя зСрміб е-ліг ОТПрмФ аОкз, ікрО нікОкУСбО ФУмОкСбО, кПаОкзібУьзжР кОгОбОп 

лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкм ПиПзмТСккжХ вТСрПР егіРУкює еО ТірПккяй УФгФ. 
94.7. АТПрм йОРкО йСдП аФмж мОзСд еОУмСУСбОкжР гС мСбОТіб, язі бжвСмСбияюмьУя, 

еаПТівОюмьУя, лПТПйісФюмьУя ОаС ТПОиіеФюмьУя е лСТФрПккяй лТОбжи, бжекОпПкжХ йжмкжй 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж пж еОзСкСгОбУмбСй е лжмОкь СлСгОмзФбОккя Озожекжй лСгОмзСй, 
мО мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі бОиюмкжХ оіккСУмПР, язі лТСгОюмьУя е лСТФрПккяй лСТягзФ, 
бжекОпПкСвС еОзСкСгОбУмбСй, язсС їХ биОУкжзО кП бУмОкСбиПкС. 

К оьСйФ бжлОгзФ УиФдаСбі (лСУОгСбі) СУСаж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб ОаС ікржХ 
лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб біглСбігкС гС їХ лСбкСбОдПкь мжйпОУСбС еОмТжйФюмь мОзП йОРкС 
іе УзиОгПккяй лТСмСзСиФ, язжР лСбжкПк йіУмжмж бігСйСУмі лТС лТжпжкж мОзСвС еОмТжйОккя 
е лСУжиОккяй кО лСТФрПккя зСкзТПмкСї еОзСкСгОбпСї кСТйж; СлжУ йОРкО, РСвС ТСгСбжХ 
СекОз і зіиьзСУмі; бігСйСУмі лТС СУСаФ (СУСаж), б язСї аФиС бжиФпПкС мОзі мСбОТж (еО їХ 
кОябкСУмі); лПТПиіз лТОб мО СаСб'яезіб мОзжХ СУіа, сС бжкжзОюмь Ф еб'яезФ е мОзжй 
бжиФпПккяй. ЛСТйО еОекОпПкСвС лТСмСзСиФ еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

КПТібкжз лігТСегіиФ лТОбССХСТСккСвС СТвОкФ, Ф ліглСТягзФбОккі язСвС лПТПаФбОє 
УиФдаСбО (лСУОгСбО) СУСаО, язО УзиОиО лТСмСзСи лТС мжйпОУСбП еОмТжйОккя йОРкО, 
еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС лСікнСТйФбОмж зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї 
СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, кО мПТжмСТії язСвС егіРУкПкС мОзП еОмТжйОккя, е 
СаСб'яезСбжй бТФпПккяй лТжйіТкжзО лТСмСзСиФ. 

ЗО лігУмОбі бігСйСУмПР, еОекОпПкжХ Ф лТСмСзСиі, зПТібкжз (РСвС еОУмФлкжз ОаС 
ФлСбкСбОдПкО СУСаО) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТжРйОє ТірПккя лТС кОзиОгПккя ОТПрмФ кО 
мОзП йОРкС ОаС бігйСбФ б кьСйФ рияХСй кПлТжРкяммя мОзСвС ТірПккя. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1239-2010-%D0%BF
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КірПккя лТС кОзиОгПккя ОТПрмФ кО йОРкС лСбжккП аФмж лТжРкямП гС 24 вСгжкж ТСаСпСвС 
гкя, сС кОУмОє еО гкПй УзиОгПккя лТСмСзСиФ лТС мжйпОУСбП еОмТжйОккя йОРкО, ОиП зСиж 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж зСкмТСиююпжР СТвОк еОзікпФє ТСаСмФ ТОкірП, мС 
мОзжР УмТСз еОзікпФємьУя кО пОУ мОзСвС еОзікпПккя ТСаСмж. 

К ТОеі язсС ТірПккя лТС ОТПрм йОРкО кП лТжРйОємьУя лТСмявСй еОекОпПкСвС УмТСзФ, 
йОРкС ббОдОємьУя ебіиькПкжй е-ліг ТПджйФ мжйпОУСбСвС еОмТжйОккя, О лСУОгСбі пж 
УиФдаСбі СУСаж, язі лПТПрзСгдОюмь мОзСйФ ебіиькПккю, кПУФмь біглСбігОиькіУмь 
біглСбігкС гС еОзСкФ. 

94.8. ЙТж кОзиОгПккі ОТПрмФ кО йОРкС Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ лФкзмСй 94.7 оієї УмОммі, 
ТірПккя зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
кПбігзиОгкС бТФпОємьУя СУСаі (СУСаОй, еОекОпПкжй Ф лФкзмі 94.6 оієї УмОммі), еОекОпПкіР Ф 
лТСмСзСиі лТС мжйпОУСбП еОмТжйОккя йОРкО, аПе бжзСкОккя лСиСдПкь лФкзмФ 94.6 оієї 
УмОммі. 

94.9. К ТОеі язсС йіУоПекОХСгдПккя СУіа, еОекОпПкжХ Ф лТСмСзСиі лТС мжйпОУСбП 
еОмТжйОккя йОРкО, кП бжябиПкС ОаС зСиж йОРкС аФиС еОмТжйОкС, О СУіа, язжй бСкС 
кОиПджмь кО лТОбі биОУкСУмі пж ікржХ лТОбОХ, кП бУмОкСбиПкС, ТірПккя лТС ОТПрм йОРкО 
лТжРйОємьУя зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ аПе бТФпПккя РСвС СУСаОй, еОекОпПкжй Ф лФкзмі 94.6 оієї УмОммі. 

94.10. АТПрм кО йОРкС йСдП аФмж кОзиОгПкС ТірПккяй зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, СаґТФкмСбОкіУмь язСвС лТСмявСй 96 вСгжк 
йОє аФмж лПТПбіТПкО УФгСй. 

ЗОекОпПкжР УмТСз кП йСдП аФмж лТСгСбдПкжР б ОгйікіУмТОмжбкСйФ лСТягзФ, Ф мСйФ пжУиі 
еО ТірПккяй ікржХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, зТій бжлОгзіб, зСиж биОУкжзО йОРкО, кО язП 
кОзиОгПкС ОТПрм, кП бУмОкСбиПкС (кП бжябиПкС). К ожХ бжлОгзОХ мОзП йОРкС лПТПаФбОє ліг 
ТПджйСй ОгйікіУмТОмжбкСвС ОТПрмФ лТСмявСй УмТСзФ, бжекОпПкСвС еОзСкСй гия бжекОккя 
РСвС аПеХОеяРкжй, ОаС Ф ТОеі язсС йОРкС є мОзжй, сС рбжгзС лУФємьУя, - лТСмявСй 
вТОкжпкСвС УмТСзФ, бжекОпПкСвС еОзСкСгОбУмбСй. ЙСТягСз СлПТОоіР е йОРкСй, биОУкжзО 
язСвС кП бУмОкСбиПкС, бжекОпОємьУя еОзСкСгОбУмбСй е лжмОкь лСбСгдПккя е аПеХОеяРкжй 
йОРкСй. 

ЛмТСз, бжекОпПкжР ожй лФкзмСй, кП бзиюпОє гСаСбі вСгжкж, сС лТжлОгОюмь кО бжХігкі мО 
УбямзСбі гкі. 

94.11. КірПккя зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ сСгС ОТПрмФ йОРкО йСдП аФмж СУзОТдПкП лиОмкжзСй лСгОмзіб б ОгйікіУмТОмжбкСйФ 
ОаС УФгСбСйФ лСТягзФ. 

К бУіХ бжлОгзОХ, зСиж зСкмТСиююпжР СТвОк бжсСвС Тібкя ОаС УФг УзОУСбФє ТірПккя лТС 
ОТПрм йОРкО, зСкмТСиююпжР СТвОк бжсСвС Тібкя лТСбСгжмь УиФдаСбП ТСеУиігФбОккя сСгС 
йСмжбіб лТжРкяммя зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ТірПккя лТС ОТПрм йОРкО мО лТжРйОє ТірПккя лТС лТжмявкПккя 
бжккжХ гС біглСбігОиькСУмі біглСбігкС гС еОзСкФ. 

94.12. ЙТж лТжРкяммі ТірПккя лТС ОТПрм йОРкО аОкзФ, кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО 
лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмО ПиПзмТСккжХ вТСрПР ОТПрм кП йСдП аФмж кОзиОгПкС кО зСрмж, 
сС екОХСгямьУя кО зСТПУлСкгПкмУьзСйФ ТОХФкзФ аОкзФ, ТСеТОХФкзСбСйФ ТОХФкзФ 
кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмО ПиПзмТСккжХ вТСрПР. 

94.13. ЙиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя еажмзіб мО кПйОРкСбСї рзСгж, 
еОбгОкжХ зСкмТСиююпжй СТвОкСй бкОУиігСз кПлТОбСйіТкСвС еОУмСУФбОккя ОТПрмФ йОРкО 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ, лПТПгаОпПкжХ 
зСкмТСиююпжй СТвОкОй, евігкС іе еОзСкСй. КірПккя лТС мОзП бігрзСгФбОккя лТжРйОємьУя 
УФгСй. 

94.14. ЛФкзоії бжзСкОбоя ТірПккя лТС ОТПрм йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб лСзиОгОюмьУя кО 
лСгОмзСбСвС зПТФюпСвС ОаС ікрСвС лТОоібкжзО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, лТжекОпПкСвС РСвС 
зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 
ВжзСкОбПоь ТірПккя лТС ОТПрм: 
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94.14.1. кОгУжиОє ТірПккя лТС ОТПрм йОРкО біглСбігкС гС лФкзмФ 94.6 оієї УмОммі; 
94.14.2. СТвОкіеСбФє СлжУ йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб. 
94.15. ИлжУ йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб лТСбСгжмьУя Ф лТжУФмкСУмі РСвС лСУОгСбжХ СУіа пж 

їХ лТПгУмОбкжзіб, О мОзСд лСкямжХ. 
К ТОеі бігУФмкСУмі лСУОгСбжХ СУіа лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС їХ лТПгУмОбкжзіб СлжУ РСвС 

йОРкО егіРУкюємьУя Ф лТжУФмкСУмі лСкямжХ. 
Дия лТСбПгПккя СлжУФ йОРкО Ф ТОеі лСмТПаж еОиФпОємьУя СоікюбОп. 
ЙТПгУмОбкжзОй лиОмкжзО лСгОмзіб, йОРкС язСвС лігиявОє ОгйікіУмТОмжбкСйФ ОТПрмФ, 

ТСе'яУкююмьУя їХ лТОбО мО СаСб'яезж. 
ЙСкямжйж кП йСдФмь аФмж лТОоібкжзж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб ОаС лТОбССХСТСккжХ 

СТвОкіб, О мОзСд ікрі СУСаж, ФпОУмь язжХ яз лСкямжХ СайПдФємьУя ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бжзСкОбпП лТСбОгдПккя". 

94.16. Йіг пОУ СлжУФ йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб СУСаж, язі РСвС лТСбСгямь, еСаСб'яеОкі 
лТПг'ябжмж лСУОгСбжй СУСаОй мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС їХ лТПгУмОбкжзОй біглСбігкП 
ТірПккя лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС ОТПрмФ, О мОзСд гСзФйПкмж, язі еОУбігпФюмь їХ 
лСбкСбОдПккя кО лТСбПгПккя мОзСвС СлжУФ. ЗО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя СлжУФ йОРкО 
лиОмкжзО лСгОмзіб УзиОгОємьУя лТСмСзСи, язжР йіУмжмь СлжУ мО лПТПиіз йОРкО, сС 
ОТПрмСбФємьУя, іе еОекОпПккяй кОебж, зіиьзСУмі, йіТ бОвж мО ікгжбігФОиькжХ СекОз мО еО 
ФйСбж лТжУФмкСУмі СоікюбОпО, бОТмСУмі, бжекОпПкСї мОзжй СоікюбОпПй. КУП йОРкС, сС 
лігиявОє СлжУФ, лТПг'ябияємьУя лСУОгСбжй СУСаОй лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС їХ 
лТПгУмОбкжзОй і лСкямжй, О еО бігУФмкСУмі лСУОгСбжХ СУіа ОаС їХ лТПгУмОбкжзіб - лСкямжй, 
гия СвиягФ. 

94.17. ЙСУОгСбО СУСаО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язО бжзСкФє ТірПккя лТС 
ОгйікіУмТОмжбкжР ОТПрм йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, бжекОпОє лСТягСз РСвС еаПТПдПккя мО 
СХСТСкж. 

94.18. ВжзСкОккя еОХСгіб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 94.15 - 94.17 оієї УмОммі, Ф лПТіСг е 20-ї 
вСгжкж гС 9-ї вСгжкж кОУмФлкСвС гкя кП гСлФУзОємьУя. 

94.19. ЙТжлжкПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС ОТПрмФ йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб егіРУкюємьУя Ф 
еб'яезФ е: 

94.19.1. бігУФмкіУмю лТСмявСй УмТСзФ, еОекОпПкСвС Ф лФкзмі 94.10, ТірПккя УФгФ лТС 
бжекОккя ОТПрмФ СаґТФкмСбОкжй; 

94.19.2. лСвОрПккяй лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб; 
94.19.3. ФУФкПккяй лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжпжк еОУмСУФбОккя ОгйікіУмТОмжбкСвС ОТПрмФ; 
94.19.4. иізбігОоією лиОмкжзО лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі бкОУиігСз лТСбПгПккя лТСоПгФТж 

аОкзТФмУмбО; 
94.19.5. кОгОккяй біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мТПмьСю СУСаСю кОиПдкжХ 

гСзОеіб лТС кОиПдкіУмь ОТПрмСбОкСвС йОРкО гС Са'єзміб лТОбО биОУкСУмі оієї мТПмьСї СУСаж; 
94.19.6. УзОУФбОккяй УФгСй ОаС зСкмТСиююпжй СТвОкСй ТірПккя зПТібкжзО (РСвС 

еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС ОТПрм; 
94.19.7. лТжРкяммяй УФгСй ТірПккя лТС лТжлжкПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС ОТПрмФ; 
94.19.8. лТПг'ябиПккяй лиОмкжзСй лСгОмзіб гСебСиіб (иіоПкеіР) кО лТСбОгдПккя 

гіяиькСУмі, О мОзСд гСзФйПкмО, сС лігмбПТгдФє ТПєУмТОоію ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ 
СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкжХ ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, егіРУкПкФ б 
ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй; 

94.19.9. нОзмжпкжй лТСбПгПккяй лиОмкжзСй лСгОмзіб ікбПкмОТжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб, 
мСбОТкС-йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, зСрміб, Ф мСйФ пжУиі екяммя еОижрзіб мСбОТкС-
йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, вСмібзж; 

94.19.10. беяммяй зСкмТСиююпжй СТвОкСй кО лСгОмзСбжР Саиіз кПТПежгПкмО кО лігУмОбі 
ОзмО лПТПбіТзж. 

94.20. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 94.19.2 - 94.19.4, 94.19.8, 94.19.9, 94.19.10 
лФкзмФ 94.19 оієї УмОммі, ТірПккя сСгС ебіиькПккя е-ліг ОТПрмФ йОРкО лТжРйОємьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмФлОюмь еО гкПй, зСиж 
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зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ УмОиС бігСйС лТС бжкжзкПккя лігУмОб лТжлжкПккя 
ОгйікіУмТОмжбкСвС ОТПрмФ. 

К ТОеі язсС ТірПккя лТС ебіиькПккя йОРкО е-ліг ОТПрмФ лТжРкямС сСгС ОТПрмФ, язжР 
аФиС бжекОкС УФгСй СаґТФкмСбОкжй, зСкмТСиююпжР СТвОк лСбігСйияє лТС УбСє ТірПккя 
біглСбігкжР УФг кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя. 

94.21. К ТОеі язсС йОРкС лиОмкжзО лСгОмзіб ебіиькяємьУя е-ліг ОгйікіУмТОмжбкСвС 
ОТПрмФ Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 94.19.1, 94.19.6, 94.19.7, 94.19.9, лСбмСТкП 
кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС ОТПрмФ е лігУмОб кОзиОгПккя лПТрСвС ОТПрмФ кП 
гСебСияємьУя. 

Джб. мОзСд ЙСТягСз еОУмСУФбОккя 
ОгйікіУмТОмжбкСвС ОТПрмФ йОРкО лиОмкжзО 
лСгОмзіб, еОмбПТгдПкжР кОзОеСй ЖікнікФ біг 
14.07.2017 Т. № 632. 

ЛмОммя 95. ЙТСгОд йОРкО, сС лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі 
95.1. КСкмТСиююпжР СТвОк егіРУкює еО лиОмкжзО лСгОмзіб і кО зСТжУмь гПТдОбж еОХСгж 

сСгС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб рияХСй УмявкПккя зСрміб, 
язі лПТПаФбОюмь Ф РСвС биОУкСУмі, О б ТОеі їХ кПгСУмОмкСУмі - рияХСй лТСгОдФ йОРкО мОзСвС 
лиОмкжзО лСгОмзіб, язП лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі. 

95.2. ЛмявкПккя зСрміб мО лТСгОд йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб лТСбОгямьУя кП ТОкірП кід 
пПТПе 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя кОгіУиОккя (бТФпПккя) мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзСбСї 
бжйСвж. 

95.3. ЛмявкПккя зСрміб е ТОХФкзіб / ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб лиОмкжзО лСгОмзіб Ф аОкзОХ, 
кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпОХ лиОмідкжХ лСУиФв / ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ вТСрПР, 
СаУиФвСбФюпжХ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, мО е ТОХФкзіб лиОмкжзіб лСгОмзіб Ф УжУмПйі 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, бігзТжмжХ Ф оПкмТОиькСйФ 
СТвОкі бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС 
СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, егіРУкюємьУя еО ТірПккяй УФгФ, язП кОлТОбияємьУя гС 
бжзСкОккя зСкмТСиююпжй СТвОкОй, Ф ТСейіТі УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ ОаС РСвС пОУмжкж. 

КСкмТСиююпжР СТвОк ебПТмОємьУя гС УФгФ сСгС кОгОккя гСебСиФ кО лСвОрПккя ФУієї 
УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ еО ТОХФкСз йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, сС лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР 
еОУмОбі. 

КірПккя УФгФ сСгС кОгОккя бзОеОкСвС гСебСиФ є лігУмОбСю гия лТжРкяммя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй ТірПккя лТС лСвОрПккя ФУієї УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ. КірПккя 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ліглжУФємьУя зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю 
СУСаСю) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО УзТілиюємьУя вПТаСбСю лПпОмзСю зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ. ЙПТПиіз бігСйСУмПР, язі еОекОпОюмьУя Ф мОзСйФ ТірПккі, бУмОкСбиюємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

95.4. КСкмТСиююпжР СТвОк кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ егіРУкює УмявкПккя зСрміб Ф ТОХФкСз 
лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ еО ТОХФкСз вСмібзж, сС кОиПджмь мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб. 
ЛмявкПккя вСмібзСбжХ зСрміб егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

95.5. ВжиФпПкі біглСбігкС гС оієї УмОммі вСмібзСбі зСрмж бкСУямьУя лСУОгСбСю СУСаСю 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ гС аОкзФ б гПкь їХ УмявкПккя гия лПТПТОХФбОккя гС біглСбігкСвС 
аюгдПмФ ОаС гС гПТдОбкСвС оіиьСбСвС нСкгФ б ТОХФкСз лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ 
лиОмкжзО лСгОмзіб, О б ТОеі бжзСТжУмОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб єгжкСвС ТОХФкзФ - кО мОзжР 
ТОХФкСз, О Ф ТОеі лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО 
еОгПзиОТСбОкжйж гС УлиОмж лСгОмзСбжйж еСаСб'яеОккяйж еО лПТіСгж, лСпжкОюпж е 1 ижлкя 
2015 ТСзФ, бжекОпПкжйж лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь ОаС ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ, мОзі зСрмж бкСУямьУя кО ТОХФкСз лиОмкжзО б УжУмПйі 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. К ТОеі кПйСдижбСУмі бкПУПккя 
еОекОпПкжХ зСрміб лТСмявСй мСвС УОйСвС гкя їХ кПСаХігкС бкПУмж б аОкз кОУмФлкСвС 
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ТСаСпСвС гкя. ЗОаПелПпПккя еаПТПдПккя еОекОпПкжХ зСрміб гС йСйПкмФ їХ бкПУПккя б аОкз 
егіРУкюємьУя біглСбігкжй зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

К ТОеі язсС лСгОмзСбжР аСТв бжкжз Ф ТПеФиьмОмі кПУлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС 
лПкі, бжекОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ ОаС ФмСпкююпжХ 
ТСеТОХФкзОХ, сС лСгОюмьУя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ б ФУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй УмТСзж, 
УмявкПккя зСрміб еО ТОХФкСз вСмібзж, сС кОиПджмь мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб, мО/ОаС зСрміб 
е ТОХФкзіб / ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб мОзСвС лиОмкжзО Ф аОкзОХ, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпОХ 
лиОмідкжХ лСУиФв / ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ вТСрПР егіРУкюємьУя еО ТірПккяй зПТібкжзО 
(РСвС еОУмФлкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ аПе ебПТкПккя гС УФгФ, 
еО ФйСбж язсС мОзжР лСгОмзСбжР аСТв кП УлиОпФємьУя лТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ гкіб, 
кОУмФлкжХ еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ РСвС УлиОмж, мО бігУФмкСУмі/кОябкСУмі Ф 
йПкріР УФйі кПлСвОрПкСвС еСаСб'яеОккя гПТдОбж сСгС лСбПТкПккя мОзСйФ лиОмкжзФ 
лСгОмзіб лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ кжй вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, мО/ОаС 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. К ТОеі кОябкСУмі кПлСвОрПкСвС 
еСаСб'яеОккя гПТдОбж лПТПг лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф УФйі, сС є йПкрСю еО УФйФ лСгОмзСбСвС 
аСТвФ, оя кСТйО еОУмСУСбФємьУя б йПдОХ Тіекжоі йід УФйСю лСгОмзСбСвС аСТвФ мО УФйСю 
еСаСб'яеОккя гПТдОбж. 

К мОзжХ бжлОгзОХ: 
 ТірПккя лТС УмявкПккя зСрміб е ТОХФкзіб / ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб мОзСвС лиОмкжзО 

лСгОмзіб Ф аОкзОХ, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпОХ лиОмідкжХ лСУиФв / ПйімПкмОХ 
ПиПзмТСккжХ вТСрПР є бжйСвСю УмявФбОпО гС аСТдкжзО, сС лігиявОє кПвОРкСйФ мО 
СаСб'яезСбСйФ бжзСкОккю рияХСй ікіоіюбОккя лПТПзОеФ Ф лиОмідкіР УжУмПйі еО 
лТОбжиОйж біглСбігкСї лиОмідкСї УжУмПйж; 

 ТірПккя лТС УмявкПккя вСмібзСбжХ зСрміб бТФпОємьУя мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб і є 
лігУмОбСю гия УмявкПккя. 

ЛмявкПккя вСмібзСбжХ зСрміб егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

95.6. К ТОеі язсС УФйО зСрміб, СмТжйОкО Ф ТПеФиьмОмі лТСгОдФ йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, 
лПТПбжсФє УФйФ РСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя мО лСгОмзСбСвС аСТвФ, Тіекжоя 
лПТПТОХСбФємьУя кО ТОХФкзж мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС РСвС лТОбСкОУмФлкжзіб. 

95.7. ЙТСгОд йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб егіРУкюємьУя кО лФаиіпкжХ мСТвОХ мО/ОаС пПТПе 
мСТвібПиькі СТвОкіеОоії. 

ЙТСгОд йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб кО лФаиіпкжХ мСТвОХ егіРУкюємьУя Ф мОзСйФ лСТягзФ: 
95.7.1. йОРкС, язП йСдП аФмж евТФлСбОкС мО УмОкгОТмжеСбОкС, лігиявОє лТСгОдФ еО зСрмж 

бжзиюпкС кО аіТдСбжХ мСТвОХ, язі лТСбСгямьУя аіТдОйж, сС УмбСТПкі біглСбігкС гС еОзСкФ і 
бжекОпПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй кО зСкзФТУкжХ еОУОгОХ; 

95.7.2. оіккі лОлПТж - кО нСкгСбжХ аіТдОХ Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС оіккі лОлПТж мО нСкгСбжР ТжкСз"; 

95.7.3. ікрП йОРкС, Са'єзмж ТФХСйСвС пж кПТФХСйСвС йОРкО, О мОзСд оіиіУкі йОРкСбі 
зСйлиПзУж ліглТжєйУмб лігиявОюмь лТСгОдФ еО зСрмж бжзиюпкС кО оіиьСбжХ ОФзоіСкОХ, язі 
СТвОкіеСбФюмьУя еО лСгОккяй біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО еОекОпПкжХ аіТдОХ. 

95.8. ЖОРкС, сС рбжгзС лУФємьУя, О мОзСд ікрП йОРкС, СаУявж язСвС кП є гСУмОмкійж гия 
СТвОкіеОоії лТжиюгкжХ мСТвіб, лігиявОюмь лТСгОдФ еО зСрмж кО зСйіУіРкжХ ФйСбОХ пПТПе 
СТвОкіеОоії мСТвібиі, бжекОпПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй кО зСкзФТУкжХ еОУОгОХ. 

ЖОРкС аСТдкжзО, сСгС СаівФ язСвС бУмОкСбиПкС СайПдПккя еОзСкСй, лТСгОємьУя кО 
еОзТжмжХ мСТвОХ, язі лТСбСгямьУя кО ФйСбОХ ейОвОиькСУмі. К мОзжХ еОзТжмжХ мСТвОХ аПТФмь 
ФпОУмь СУСаж, язі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО йСдФмь йОмж еОекОпПкП йОРкС Ф биОУкСУмі 
пж кО лігУмОбі ікрСвС ТПпСбСвС лТОбО. 

95.9. К ТОеі язсС лТСгОдФ лігиявОє оіиіУкжР йОРкСбжР зСйлиПзУ ліглТжєйУмбО, йОРкС 
язСвС лПТПаФбОє Ф гПТдОбкіР ОаС зСйФкОиькіР биОУкСУмі, пж язсС евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй 
е лжмОкь лТжбОмжеОоії гия бігпФдПккя йОРкО ліглТжєйУмбО кПСаХігкО лСлПТПгкя евСгО 
СТвОкФ лТжбОмжеОоії ОаС ікрСвС гПТдОбкСвС СТвОкФ, ФлСбкСбОдПкСвС егіРУкюбОмж 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
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ФлТОбиіккя зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж, лТСгОд йОРкО мОзСвС ліглТжєйУмбО СТвОкіеСбФємьУя 
гПТдОбкжй СТвОкСй лТжбОмжеОоії еО лСгОккяй біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ іе 
гСмТжйОккяй еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь лТжбОмжеОоії. ЙТж оьСйФ ікрі УлСУСаж лТжбОмжеОоії, 
зТій вТСрСбСї, кП гСебСияюмьУя. 

ДПТдОбкжР СТвОк лТжбОмжеОоії еСаСб'яеОкжР СТвОкіеФбОмж лТСгОд оіиіУкСвС йОРкСбСвС 
зСйлиПзУФ лТСмявСй 60 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя кОгХСгдПккя лСгОккя зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ. 

95.10. З йПмСю ТПОиіеОоії йОРкО, язП лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі, лТСбСгжмьУя 
ПзУлПТмкО СоікзО бОТмСУмі мОзСвС йОРкО гия бжекОпПккя лСпОмзСбСї оікж РСвС лТСгОдФ. 
МОзО СоікзО лТСбСгжмьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС СоікзФ йОРкО, 
йОРкСбжХ лТОб мО лТСнПУіРкФ СоікСпкФ гіяиькіУмь б КзТОїкі". 

95.11. ЗП лТСбСгжмьУя СоікзО йОРкО, язП йСдП аФмж евТФлСбОкС ОаС УмОкгОТмжеСбОкС пж 
йОє зФТУСбФ (лСмСпкФ) аіТдСбФ бОТміУмь мО/ОаС лПТПаФбОє Ф иіУмжквФ мСбОТкжХ аіТд. 

95.12. ЙиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС УОйСУміРкС егіРУкжмж СоікзФ рияХСй ФзиОгПккя 
гСвСбСТФ е СоікюбОпПй. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзіб УОйСУміРкС кП егіРУкює СоікзФ лТСмявСй 
СгкСвС йіУяоя е гкя лТжРкяммя ТірПккя лТС ТПОиіеОоію йОРкО, зСкмТСиююпжР СТвОк 
УОйСУміРкС ФзиОгОє гСвСбіТ лТС лТСбПгПккя Соікзж йОРкО. 

95.13. Йіг пОУ лТСгОдФ йОРкО кО мСбОТкжХ аіТдОХ зСкмТСиююпжР СТвОк ФзиОгОє 
біглСбігкжР гСвСбіТ е аТСзПТСй (аТСзПТУьзСю зСкмСТСю), язО бпжкяє гії е лТСгОдФ мОзСвС 
йОРкО еО гСТФпПккяй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ФйСбОХ кОРзТОсСї оікСбСї лТСлСежоії. 

95.14. ЙСзФлПоь йОРкО, язП лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі, кОаФбОє лТОбО биОУкСУмі кО 
мОзП йОРкС біглСбігкС гС ФйСб, бжекОпПкжХ Ф гСвСбСТі зФлібиі-лТСгОдФ, сС ФзиОгОємьУя еО 
ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПкжХ мСТвіб. 

ДСвСбіТ зФлібиі-лТСгОдФ йОРкО, сС ФзиОгОємьУя еО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПкжХ мСТвіб, 
СаСб'яезСбС йОє аФмж ліглжУОкжР лиОмкжзСй лСгОмзіб - аСТдкжзСй, йОРкС язСвС аФиС 
лТСгОкС кО мСТвОХ. 

К ТОеі бігйСбж аСТдкжзО біг ліглжУОккя гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ мОзжР гСвСбіТ 
ліглжУФємьУя зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ, еО гСТФпПккяй язСвС егіРУкюбОбУя лТСгОд йОРкО, Ф лТжУФмкСУмі кП йПкр яз гбСХ 
лСкямжХ. 

95.15. ЙСТягСз еаіиьрПккя ОаС ейПкрПккя лСпОмзСбСї оікж лТСгОдФ йОРкО лиОмкжзО 
лСгОмзіб бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 
95.9 оієї УмОммі, язі ТПвФиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй лТС лТжбОмжеОоію. 

95.16. ІкнСТйОоія лТС УзиОг йОРкО лиОмкжзіб лСгОмзіб, лТжекОпПкСвС гия лТСгОдФ, 
СлТжиюгкюємьУя біглСбігкСю аіТдПю. КСйлПкУОоія бжмТОм, лСб'яеОкжХ е СТвОкіеОоією і 
лТСбПгПккяй мСТвіб е лТСгОдФ йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, сС лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР 
еОУмОбі, мО СлиОмО аОкзібУьзжХ лСУиФв еО лПТПТОХФбОккя зСрміб гС біглСбігкСвС аюгдПмФ 
егіРУкююмьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, еО ТОХФкСз зСрміб, 
СмТжйОкжХ біг ТПОиіеОоії мОзСвС йОРкО, мО еО ТОХФкСз УмявкФмжХ зСрміб. 

95.17. ІкнСТйОоія лТС пОУ мО ФйСбж лТСбПгПккя лТжиюгкжХ мСТвіб йОРкСй лиОмкжзіб 
лСгОмзіб СлТжиюгкюємьУя біглСбігкСю аіТдПю. 

95.18. ІкнСТйОоія, еОекОпПкО Ф лФкзмі 95.17 оієї УмОммі, мО лСТягСз її СлТжиюгкПккя 
бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

95.19. ЙиОмкжз лСгОмзіб ОаС аФгь-язО ікрО СУСаО, язО егіРУкює ФлТОбиіккя йОРкСй 
лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС зСкмТСиь еО їХ бжзСТжУмОккяй, еСаСб'яеОкі еОаПелПпжмж еО лПТрСю 
бжйСвСю аПелПТПрзСгкжР гСУмФл лСгОмзСбСвС зПТФюпСвС мО ФпОУкжзіб лФаиіпкжХ мСТвіб гС 
СвиягФ мО Соікзж йОРкО, сС лТСлСкФємьУя гия лТСгОдФ, О мОзСд аПелПТПрзСгкП кОаФммя 
лТОб биОУкСУмі кО мОзП йОРкС СУСаСю, язО лТжгаОиО їХ кО лФаиіпкжХ мСТвОХ. 

95.20. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзіб Ф аФгь-язжР йСйПкм гС ФзиОгПккя гСвСбСТФ зФлібиі-
лТСгОдФ РСвС йОРкО лСбкіУмю лСвОрОє УФйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ, зСкмТСиююпжР СТвОк 
УзОУСбФє ТірПккя лТС лТСбПгПккя РСвС лТСгОдФ мО бджбОє еОХСгіб сСгС еФлжкПккя мСТвіб. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
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95.21. ИлПТОоії е лТСгОдФ бжекОпПкСвС Ф оіР УмОммі йОРкО кО аіТдСбжХ мСТвОХ, ОФзоіСкОХ 
кП лігиявОюмь кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 

95.22. КСкмТСиююпжР СТвОк ебПТмОємьУя гС УФгФ сСгС УмявкПккя е гПаімСТіб лиОмкжзО 
лСгОмзФ, сС йОє лСгОмзСбжР аСТв, УФй гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі, УмТСз лСвОрПккя язСї 
кОУмОб мО лТОбС бжйСвж язСї лПТПбПгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, Ф ТОХФкСз лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб. ЛФйО зСрміб, сС кОгХСгжмь Ф ТПеФиьмОмі 
УмявкПккя гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі, б лСбкСйФ СаУяеі (ОиП б йПдОХ УФйж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ) еОТОХСбФємьУя гС біглСбігкСвС аюгдПмФ пж гПТдОбкСвС оіиьСбСвС нСкгФ б ТОХФкСз 
лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб. ЛФйО гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі, сС 
УмявкФмО лСкОг УФйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ, лПТПгОємьУя Ф ТСелСТягдПккя лиОмкжзО лСгОмзФ. 

95.23. ВжзиюпПкС. 
95.24. К ТОеі язсС УФйО зСрміб, СмТжйОкО б ТПеФиьмОмі лТСгОдФ йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, 

є кПгСУмОмкьСю гия лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб, лСгОмзСбжР 
зПТФюпжР егіРУкює гСгОмзСбжР СлжУ йОРкО Ф лСгОмзСбФ еОУмОбФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
УмОммПю 89 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 96. ЙСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб, язі кП лігиявОюмь 
лТжбОмжеОоії, мО зСйФкОиькжХ ліглТжєйУмб 

96.1. К ТОеі язсС УФйО зСрміб, СмТжйОкО біг лТСгОдФ бкПУПкСвС б лСгОмзСбФ еОУмОбФ 
йОРкО зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО, кП лСзТжбОє УФйФ РСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ і бжмТОм, 
лСб'яеОкжХ е СТвОкіеОоією мО лТСбПгПккяй лФаиіпкжХ мСТвіб, ОаС Ф ТОеі бігУФмкСУмі Ф мОзСвС 
аСТдкжзО биОУкСвС йОРкО, сС біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж йСдП аФмж бкПУПкС б 
лСгОмзСбФ еОУмОбФ мО бігпФдПкС, зСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР ебПТкФмжУя гС СТвОкФ 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя пж СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС 
кОиПджмь йОРкС мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, е лСгОккяй сСгС лТжРкяммя ТірПккя лТС: 

96.1.1. бжгіиПккя зСрміб йіУоПбСвС аюгдПмФ кО УлиОмФ лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС 
лиОмкжзО лСгОмзіб. КірПккя лТС нікОкУФбОккя мОзжХ бжмТОм ТСевиягОємьУя кО кОРаиждпіР 
УПУії біглСбігкСї ТОгж; 

96.1.2. еОмбПТгдПккя лиОкФ гСУФгСбСї УОкОоії мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР 
лПТПгаОпОє лСвОрПккя РСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ; 

96.1.3. иізбігОоію мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб мО лТжекОпПккя иізбігОоіРкСї зСйіУії; 
96.1.4. лТжРкяммя УПУією біглСбігкСї ТОгж ТірПккя сСгС лСТФрПккя УлТОбж лТС 

аОкзТФмУмбС лиОмкжзО лСгОмзіб. 
96.2. К ТОеі язсС УФйО зСрміб, СмТжйОкО біг лТСгОдФ бкПУПкСвС б лСгОмзСбФ еОУмОбФ 

йОРкО гПТдОбкСвС ліглТжєйУмбО, язП кП лігиявОє лТжбОмжеОоії, Ф мСйФ пжУиі зОеПккСвС 
ліглТжєйУмбО, кП лСзТжбОє УФйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб і бжмТОм, 
лСб'яеОкжХ е СТвОкіеОоією мО лТСбПгПккяй лФаиіпкжХ мСТвіб, ОаС Ф ТОеі бігУФмкСУмі йОРкО, 
сС біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж йСдП аФмж бкПУПкС б лСгОмзСбФ еОУмОбФ мО 
бігпФдПкС, зСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР ебПТкФмжУя гС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, гС 
УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб, е лСгОккяй сСгС лТжРкяммя 
ТірПккя лТС: 

96.2.1. кОгОккя біглСбігкСї зСйлПкУОоії е аюгдПмФ еО ТОХФкСз зСрміб, лТжекОпПкжХ гия 
ФмТжйОккя мОзСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь мОзжР 
лиОмкжз лСгОмзіб; 

96.2.2. гСУФгСбФ УОкОоію мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ; 

96.2.3. иізбігОоію мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб мО лТжекОпПккя иізбігОоіРкСї зСйіУії; 
96.2.4. бжзиюпПккя лиОмкжзО лСгОмзіб іе лПТПиізФ Са'єзміб гПТдОбкСї биОУкСУмі, язі кП 

лігиявОюмь лТжбОмжеОоії біглСбігкС гС еОзСкФ, е йПмСю лСТФрПккя УлТОбж лТС аОкзТФмУмбС, 
Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 
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96.3. ВіглСбігь сСгС лТжРкяммя СгкСвС іе еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 96.1 мО 96.2 оієї УмОммі 
ТірПкь кОгУжиОємьУя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя 
кОлТОбиПккя ебПТкПккя. 

К ТОеі кПСмТжйОккя еОекОпПкСї біглСбігі Ф бжекОпПкжР ожй лФкзмСй УмТСз ОаС СмТжйОккя 
біглСбігі лТС бігйСбФ Ф еОгСбСиПккі РСвС бжйСв зСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР 
ебПТкФмжУя гС УФгФ іе лСеСбкСю еОябСю лТС ебПТкПккя УмявкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ кО 
зСрмж гПТдОбкСвС СТвОкФ пж СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, б ФлТОбиіккі язСвС 
лПТПаФбОє мОзП гПТдОбкП (зСйФкОиькП) ліглТжєйУмбС ОаС РСвС йОРкС. 

96.4. ВжкжзкПккя Ф гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО лСгОмзСбСвС аСТвФ є 
лігУмОбСю гия ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) е зПТібкжзСй мОзСвС 
ліглТжєйУмбО. 

96.5. МТФгСбі гСвСбСТж (зСкмТОзмж), сС ФзиОгОюмьУя е зПТібкжзСй гПТдОбкСвС ОаС 
зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО, лСбжккі йіУмжмж лСиСдПккя лТС еОекОпПкФ біглСбігОиькіУмь, 
сС є їХ іУмСмкСю ФйСбСю. 

ЗСТйж оьСвС лФкзмФ кП лСржТююмьУя кО бжлОгзж бжкжзкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ 
бкОУиігСз СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж (нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк) ОаС кПбжзСкОккя ОаС 
кПкОиПдкСвС бжзСкОккя гПТдОбкжйж СТвОкОйж еСаСб'яеОкь сСгС СлиОмж мСбОТіб (ТСаім, 
лСУиФв), лТжгаОкжХ Ф мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб еО ТОХФкСз аюгдПмкжХ зСрміб, е кОгОккя 
лиОмкжзФ лСгОмзіб УФаУжгіР ОаС гСмОоіР, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй ОаС е лСбПТкПккя 
лиОмкжзФ лСгОмзіб кОгйіТФ бкПУПкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб пж їХ аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя 
евігкС е ожй КСгПзУСй мО лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

96.6. БФгь-язі гСвСбСТж лТС лПТПгОпФ ОзоіР (ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб), сС лПТПаФбОюмь 
Ф гПТдОбкіР ОаС зСйФкОиькіР биОУкСУмі, б ФлТОбиіккя мТПмій СУСаОй лСбжккі йіУмжмж 
еСаСб'яеОккя мОзжХ мТПміХ СУіа сСгС кПгСлФсПккя бжкжзкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ ліУия 
мОзСї лПТПгОпі, О мОзСд ФйСбФ сСгС лТжлжкПккя гії гСвСбСТФ б ТОеі бжкжзкПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ, лТОбС біглСбігкС гПТдОбж ОаС мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж кО 
СгкСУмСТСккє (лСеОУФгСбП) ТСеіТбОккя мОзжХ гСвСбСТіб Ф ТОеі бжкжзкПккя мОзСвС 
лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

ЛмОммя 97. ЙСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ б ТОеі иізбігОоії 
лиОмкжзО лСгОмзіб, кП лСб'яеОкСї е аОкзТФмУмбСй 

97.1. К оіР УмОммі ліг иізбігОоією лиОмкжзО лСгОмзіб ТСеФйіємьУя иізбігОоія лиОмкжзО 
лСгОмзіб яз юТжгжпкСї СУСаж ОаС гПТдОбкО ТПєУмТОоія лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж пж ТПєУмТОоія Ф біглСбігкСйФ ФлСбкСбОдПкСйФ СТвОкі 
лТжлжкПккя кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж (язсС мОзО ТПєУмТОоія аФиО 
ФйСбСю бПгПккя кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі), бкОУиігСз язСї бігаФбОємьУя еОзТжммя 
їХ ТОХФкзіб мО/ОаС бмТОмО їХ УмОмФУФ яз лиОмкжзО лСгОмзіб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

97.2. К ТОеі язсС биОУкжз ОаС ФлСбкСбОдПкжР кжй СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС 
иізбігОоію лиОмкжзО лСгОмзіб, кП лСб'яеОкФ е аОкзТФмУмбСй, йОРкС еОекОпПкСвС лиОмкжзО 
лСгОмзіб бжзСТжУмСбФємьУя Ф пПТвСбСУмі, бжекОпПкіР біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж. 

97.3. К ТОеі язсС бкОУиігСз иізбігОоії лиОмкжзО лСгОмзіб пОУмжкО РСвС вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ еОижрОємьУя кПлСвОрПкСю Ф еб'яезФ е кПгСУмОмкіУмю 
йОРкО, мОзО пОУмжкО лСвОрОємьУя еО ТОХФкСз йОРкО еОУкСбкжзіб ОаС ФпОУкжзіб мОзСвС 
ліглТжєйУмбО, язсС бСкж кПУФмь лСбкФ ОаС гСгОмзСбФ біглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж 
лиОмкжзО лСгОмзіб евігкС іе еОзСкСй, Ф йПдОХ лСбкСї ОаС гСгОмзСбСї біглСбігОиькСУмі, О б 
ТОеі иізбігОоії ніиії, біггіиПккя пж ікрСвС бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ юТжгжпкСї СУСаж - еО 
ТОХФкСз юТжгжпкСї СУСаж кПеОиПдкС біг мСвС, пж є бСкО лиОмкжзСй лСгОмзФ, УмСУСбкС язСвС 
бжкжзиС вТСрСбП еСаСб'яеОккя ОаС бжкжз лСгОмзСбжР аСТв мОзСї ніиії, біггіиПккя, ікрСвС 
бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ. 

К ТОеі гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж пж 
ТПєУмТОоії Ф біглСбігкСйФ ФлСбкСбОдПкСйФ СТвОкі лТжлжкПккя кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї 
гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж (язсС мОзО ТПєУмТОоія аФиО ФйСбСю бПгПккя кПеОиПдкСї 
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лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі), лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ 
егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз йОРкО еОекОпПкСї СУСаж. 

В ікржХ бжлОгзОХ вТСрСбі еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбжР аСТв, сС еОижрОюмьУя 
кПлСвОрПкжйж ліУия иізбігОоії лиОмкжзО лСгОмзіб, ббОдОюмьУя аПекОгіРкжй аСТвСй і 
лігиявОюмь УлжУОккю б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

97.4. ИУСаСю, біглСбігОиькСю еО лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ 
лиОмкжзО лСгОмзіб, є: 

97.4.1. УмСУСбкС лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР иізбігФємьУя, - иізбігОоіРкО зСйіУія ОаС ікржР 
СТвОк, сС лТСбСгжмь иізбігОоію евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж; 

97.4.2. сСгС ніиіР, біггіиПкь, ікржХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб лиОмкжзО лСгОмзіб, сС 
иізбігФюмьУя, - мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб; 

97.4.3. УмСУСбкС ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя ОаС ніежпкСї СУСаж, язО лТСбОгжмь 
кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, - мОзО ніежпкО СУСаО; 

97.4.4. УмСУСбкС ніежпкСї СУСаж, язО лСйПТиО ОаС бжекОкО УФгСй аПебіУкС бігУФмкьСю 
ОаС СвСиСрПкО лСйПТиСю пж бжекОкО кПгієегОмкСю, - СУСаж, язі бУмФлОюмь Ф лТОбО 
УлОгсжкж ОаС ФлСбкСбОдПкі егіРУкюбОмж ТСелСТягдПккя йОРкСй мОзСї СУСаж; 

97.4.5. сСгС зССлПТОмжбіб, зТПгжмкжХ УліиСз ОаС ікржХ зСиПзмжбкжХ вСУлСгОТУмб - їХ 
пиПкж (лОРСбжзж) УСиігОТкС; 

97.4.6. сСгС ікбПУмжоіРкжХ нСкгіб - ікбПУмжоіРкО зСйлОкія, язО егіРУкює ФлТОбиіккя 
мОзжй ікбПУмжоіРкжй нСкгСй. 

97.5. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб, сС иізбігФємьУя, йОє УФйж кОгйіТФ УлиОпПкжХ 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС УФйж кПбігрзСгСбОкжХ лСгОмзіб е біглСбігкСвС аюгдПмФ, мОзі 
УФйж лігиявОюмь еОиізФ б ТОХФкСз РСвС вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ лПТПг 
мОзжй аюгдПмСй. 

97.6 К ТОеі язсС УФйж кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС УФйж 
кПбігрзСгСбОкжХ лСгОмзіб е біглСбігкСвС аюгдПмФ лПТПбжсФюмь УФйж вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ лПТПг мОзжй аюгдПмСй, УФйж лПТПбжсПккя 
бжзСТжУмСбФюмьУя гия лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ лПТПг 
ікржйж аюгдПмОйж, О еО бігУФмкСУмі мОзжХ еСаСб'яеОкь (аСТвФ) лПТПТОХСбФюмьУя Ф 
ТСелСТягдПккя мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб. ЙСТягСз лТСбПгПккя еОиізіб, бжекОпПкжХ Ф 
оьСйФ лФкзмі, бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 98. ЙСТягСз лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ Ф ТОеі 
ТПСТвОкіеОоії лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС лПТПгОпі єгжкСвС (оіиіУкСвС) йОРкСбСвС зСйлиПзУФ 
гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО б СТПкгФ пж зСкоПУію, ОаС лТСгОдФ єгжкСвС 
(оіиіУкСвС) йОРкСбСвС зСйлиПзУФ гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО Ф лТСоПУі 
лТжбОмжеОоії 

98.1. Йіг ТПСТвОкіеОоією лиОмкжзО лСгОмзіб Ф оіР УмОммі ТСеФйіємьУя ейікО РСвС лТОбСбСвС 
УмОмФУФ, язО лПТПгаОпОє аФгь-язФ е мОзжХ гіР ОаС їХ лСєгкОккя: 

98.1.1. гия вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб - ейікО СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСвС УмОмФУФ 
мСбОТжУмбО, сС мявкП еО УСаСю ейікФ зСгФ евігкС е Єгжкжй гПТдОбкжй ТПєУмТСй 
юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь; 

98.1.2. еижммя лиОмкжзіб лСгОмзіб, О УОйП лПТПгОпО йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб гС 
УмОмФмкжХ нСкгіб ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, ФкОУиігСз пСвС бігаФбОємьУя иізбігОоія 
лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР еижбОємьУя е ікржйж; 

98.1.3. лСгіи лиОмкжзО лСгОмзіб кО гПзіиьзО СУіа, О УОйП лСгіи РСвС йОРкО йід 
УмОмФмкжйж нСкгОйж кСбСФмбСТПкжХ юТжгжпкжХ СУіа мО/ОаС ніежпкжйж СУСаОйж, бкОУиігСз 
язСвС бігаФбОємьУя иізбігОоія юТжгжпкСвС УмОмФУФ лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР лСгіияємьУя; 

98.1.4. бжгіиПккя е лиОмкжзО лСгОмзіб ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, О УОйП лПТПгОпО 
пОУмжкж йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, сС ТПСТвОкіеФємьУя, гС УмОмФмкжХ нСкгіб ікржХ 
лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі УмбСТююмьУя биОУкжзОйж зСТлСТОмжбкжХ лТОб лиОмкжзО лСгОмзіб, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231-2010-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-11
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сС ТПСТвОкіеФємьУя, мО бкОУиігСз язСвС кП бігаФбОємьУя иізбігОоія лиОмкжзО лСгОмзіб, сС 
ТПСТвОкіеФємьУя; 

98.1.5. ТПєУмТОоію ніежпкСї СУСаж яз УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя аПе УзОУФбОккя її 
лСлПТПгкьСї ТПєУмТОоії яз ікрСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя ОаС е мОзжй УзОУФбОккяй. 

98.2. К ТОеі язсС биОУкжз лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС ФлСбкСбОдПкжР кжй СТвОк лТжРйОє 
ТірПккя лТС ТПСТвОкіеОоію мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС єгжкжР (оіиіУкжР) йОРкСбжР 
зСйлиПзУ гПТдОбкСвС пж зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО лПТПгОємьУя б СТПкгФ пж зСкоПУію, 
ОаС егіРУкюємьУя лТСгОд єгжкСвС (оіиіУкСвС) йОРкСбСвС зСйлиПзУФ гПТдОбкСвС ОаС 
зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО, вТСрСбі еСаСб'яеОккя пж лСгОмзСбжР аСТв лігиявОє 
бТПвФиюбОккю б мОзСйФ лСТягзФ: 

98.2.1. язсС ТПСТвОкіеОоія егіРУкюємьУя рияХСй ейікж кОРйПкФбОккя, СТвОкіеОоіРкС-
лТОбСбСвС УмОмФУФ ОаС йіУоя ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзіб, ліУия ТПСТвОкіеОоії бік кОаФбОє 
ФУіХ лТОб і СаСб'яезіб сСгС лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ, язі 
бжкжзиж гС РСвС ТПСТвОкіеОоії; 

98.2.2. язсС ТПСТвОкіеОоія егіРУкюємьУя рияХСй Са'єгкОккя гбСХ ОаС аіиьрП лиОмкжзіб 
лСгОмзіб б СгкСвС лиОмкжзО лСгОмзіб е иізбігОоією лиОмкжзіб лСгОмзіб, сС Са'єгкОижУя, 
Са'єгкОкжР лиОмкжз лСгОмзіб кОаФбОє ФУіХ лТОб і СаСб'яезіб сСгС лСвОрПккя вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ бУіХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, сС Са'єгкОижУя; 

98.2.3. язсС ТПСТвОкіеОоія егіРУкюємьУя рияХСй лСгіиФ лиОмкжзО лСгОмзіб кО гбі ОаС 
аіиьрП СУСаж е иізбігОоією мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, сС ТСелСгіияємьУя, ФУі лиОмкжзж 
лСгОмзіб, язі бжкжзкФмь ліУия мОзСї ТПСТвОкіеОоії, кОаФбОюмь ФУіХ лТОб і СаСб'яезіб сСгС 
лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ, язі бжкжзиж гС мОзСї ТПСТвОкіеОоії; 

98.2.4. Ф ТОеі лПТПгОпі б СТПкгФ пж зСкоПУію єгжкСвС (оіиіУкСвС) йОРкСбСвС зСйлиПзУФ 
гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО лиОмкжз лСгОмзіб - СТПкгОТ пж зСкоПУіСкПТ 
ліУия лТжРкяммя єгжкСвС (оіиіУкСвС) йОРкСбСвС зСйлиПзУФ гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС 
ліглТжєйУмбО б СТПкгФ пж зСкоПУію кОаФбОє ФУіХ лТОб і СаСб'яезіб сСгС лСвОрПккя 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ, язі бжкжзиж Ф гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС 
ліглТжєйУмбО гС лПТПгОпі єгжкСвС (оіиіУкСвС) йОРкСбСвС зСйлиПзУФ б СТПкгФ пж зСкоПУію; 

98.2.5. Ф ТОеі лТСгОдФ Ф лТСоПУі лТжбОмжеОоії єгжкСвС (оіиіУкСвС) йОРкСбСвС зСйлиПзУФ 
гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО лСзФлПоь кОаФбОє ФУіХ лТОб мО СаСб'яезіб 
сСгС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО, сС 
еОижржбУя кПлСвОрПкжй кО йСйПкм лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм лТжбОмжеОоії. 

К ТОеі лСвОрПккя лСзФлоПй УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ Ф лСбкСйФ СаУяеі мО Ф бжекОпПкжР 
гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ УмТСз, ОиП кП ліекірП рПУмж зОиПкгОТкжХ йіУяоіб е гОмж 
лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм лТжбОмжеОоії, рмТОнкі УОкзоії і лПкя, лПТПгаОпПкі 
УмОммяйж 124 і 129 оьСвС КСгПзУФ, кО мОзі УлиОпПкі УФйж кП еОУмСУСбФюмьУя (кП 
кОТОХСбФюмьУя), О еОУмСУСбОкі (кОТОХСбОкі) лігиявОюмь ОкФиюбОккю. 

98.3. КПСТвОкіеОоія лиОмкжзО лСгОмзіб рияХСй бжгіиПккя е РСвС УзиОгФ ікрСвС лиОмкжзО 
лСгОмзіб ОаС бкПУПккя пОУмжкж йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб гС УмОмФмкСвС нСкгФ ікрСвС 
лиОмкжзО лСгОмзіб аПе иізбігОоії лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР ТПСТвОкіеФємьУя, кП мявкП еО 
УСаСю ТСелСгіиФ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ йід мОзжй лиОмкжзСй 
лСгОмзіб мО СУСаОйж, ФмбСТПкжйж Ф лТСоПУі РСвС ТПСТвОкіеОоії, пж бУмОкСбиПккя їХ 
УСиігОТкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО, зТій бжлОгзіб, зСиж 
еО бжУкСбзОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мОзО ТПСТвОкіеОоія йСдП лТжебПУмж гС кПкОиПдкСвС 
лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзСй лСгОмзіб, язжР 
ТПСТвОкіеФємьУя. КірПккя лТС еОУмСУФбОккя УСиігОТкСї ОаС ТСелСгіиькСї біглСбігОиькСУмі 
еО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО йСдП аФмж лТжРкямП зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф 
ТОеі, зСиж йОРкС лиОмкжзО лСгОмзіб, сС ТПСТвОкіеФємьУя, лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі кО 
йСйПкм лТжРкяммя ТірПккя лТС мОзФ ТПСТвОкіеОоію. 

98.4. ЙиОмкжз лСгОмзіб, йОРкС язСвС лПТПгОкП б лСгОмзСбФ еОУмОбФ, ОаС мСР, сС 
УзСТжУмОбУя лТОбСй ТПУмТФзмФТжеОоії лСгОмзСбСвС аСТвФ, еСаСб'яеОкжР еОбпОУкС 
лСбігСйжмж зСкмТСиююпжР СТвОк лТС лТжРкяммя ТірПккя сСгС лТСбПгПккя аФгь-язжХ бжгіб 
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ТПСТвОкіеОоії мО лСгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ лиОк мОзСї ТПСТвОкіеОоії. К ТОеі зСиж 
зСкмТСиююпжР СТвОк бУмОкСбиює, сС лиОк ТПСТвОкіеОоії лТжебСгжмь ОаС йСдП Ф 
йОРаФмкьСйФ лТжебПУмж гС кПкОиПдкСвС лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ, бік йОє лТОбС лТжРкямж ТірПккя лТС: 

98.4.1. ТСелСгіи УФйж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ йід лиОмкжзОйж 
лСгОмзіб, сС бжкжзОюмь Ф ТПеФиьмОмі ТПСТвОкіеОоії, е ФТОХФбОккяй СпізФбОкСї лТжаФмзСбСУмі 
(иізбігкСУмі) зСдкСвС мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб аПе еОУмСУФбОккя лТжкожлФ лТСлСТоіРкСвС 
ТСелСгіиФ, бУмОкСбиПкСвС лФкзмОйж 98.2 і 98.3 оієї УмОммі; 

98.4.2. лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ, еОаПелПпПкжХ 
лСгОмзСбСю еОУмОбСю, гС лТСбПгПккя мОзСї ТПСТвОкіеОоії; 

98.4.3. бУмОкСбиПккя УСиігОТкСї біглСбігОиькСУмі еО УлиОмФ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь 
лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР ТПСТвОкіеФємьУя, сСгС бУіХ СУіа, ФмбСТПкжХ Ф лТСоПУі ТПСТвОкіеОоії, 
сС мявкП еО УСаСю еОУмСУФбОккя ТПджйФ лСгОмзСбСї еОУмОбж сСгС бУьСвС йОРкО мОзжХ 
СУіа; 

98.4.4. лСржТПккя лТОбО лСгОмзСбСї еОУмОбж кО йОРкС лиОмкжзО лСгОмзіб, язжР 
УмбСТюємьУя рияХСй Са'єгкОккя ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, язсС Сгжк ОаС аіиьрП е кжХ 
йОиж вТСрСбі еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбжР аСТв, еОаПелПпПкжР лСгОмзСбСю еОУмОбСю. 

98.5. ЙТжРкямі біглСбігкС гС лФкзмФ 98.4 оієї УмОммі ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
йСдФмь аФмж СУзОТдПкі б лСТягзФ мО Ф УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй гия СУзОТдПккя 
вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, кОТОХСбОкСвС зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

98.6. ЙТСбПгПккя ТПСТвОкіеОоії е лСТФрПккяй лТОбжи, бжекОпПкжХ лФкзмСй 98.4 оієї 
УмОммі, мявкП еО УСаСю біглСбігОиькіУмь, бУмОкСбиПкФ еОзСкСй. 

98.7. КПСТвОкіеОоія лиОмкжзО лСгОмзіб кП ейікює УмТСзіб лСвОрПккя вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзОйж лСгОмзіб, ФмбСТПкжйж Ф ТПеФиьмОмі мОзСї 
ТПСТвОкіеОоії. 

98.8. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб, сС ТПСТвОкіеФємьУя, йОє УФйж кОгйіТФ УлиОпПкжХ 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, мОзі УФйж лігиявОюмь еОиізФ б ТОХФкСз РСвС кПлСвОрПкжХ вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ еО ікржйж лСгОмзОйж. ЗОекОпПкО УФйО ТСелСгіияємьУя 
йід аюгдПмОйж мО гПТдОбкжйж оіиьСбжйж нСкгОйж лТСлСТоіРкС еОвОиькжй УФйОй 
вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб. 

98.9. К ТОеі язсС УФйО кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС кПбігрзСгСбОкжХ 
лСгОмзіб мО еаСТіб лиОмкжзО лСгОмзіб лПТПбжсФє УФйФ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС 
лСгОмзСбСвС аСТвФ е ікржХ лСгОмзіб, УФйО лПТПбжсПккя лПТПТОХСбФємьУя б ТСелСТягдПккя 
лТОбСкОУмФлкжзіб мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб лТСлСТоіРкС РСвС пОУмоі б йОРкі, сС 
ТСелСгіияємьУя, евігкС е ТСелСгіиькжй аОиОкУСй ОаС лПТПгОмСпкжй ОзмСй, О Ф ТОеі 
СмТжйОккя оіиіУкСвС йОРкСбСвС зСйлиПзУФ гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС ліглТжєйУмбО б 
СТПкгФ пж зСкоПУію УФйО лПТПбжсПккя лПТПТОХСбФємьУя б ТСелСТягдПккя лиОмкжзО 
лСгОмзіб - СТПкгОТя пж зСкоПУіСкПТО евігкС е лПТПгОмСпкжй аОиОкУСй ОаС ОзмСй. 

ЛмОммя 99. ЙСТягСз бжзСкОккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ 
ніежпкСї СУСаж (Ф мСйФ пжУиі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, ніежпкСї СУСаж, язО лТСбОгжмь 
кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь) Ф ТОеі її УйПТмі ОаС бжекОккя аПебіУкС бігУФмкьСю пж 
кПгієегОмкСю, О мОзСд йОиСиімкьСї/кПлСбкСиімкьСї СУСаж 

99.1. ВжзСкОккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ ніежпкСї 
СУСаж (Ф мСйФ пжУиі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, ніежпкСї СУСаж, язО лТСбОгжмь кПеОиПдкФ 
лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь) Ф ТОеі її УйПТмі ОаС СвСиСрПккя УФгСй лСйПТиСю егіРУкюємьУя її 
УлОгзСєйояйж, язі лТжРкяиж УлОгсжкФ (зТій гПТдОбж), б йПдОХ бОТмСУмі йОРкО, сС 
ФУлОгзСбФємьУя, мО лТСлСТоіРкС пОУмоі Ф УлОгсжкі кО гОмФ її бігзТжммя. 

ЙТПмПкеії УлОгзСєйояй лТПг'ябияюмьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожбіиькжй еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия лТПг'ябиПккя лТПмПкеіР 
зТПгжмСТОйж УлОгзСгОбоя. 
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ЙіУия еОзікпПккя УмТСзФ лТжРкяммя УлОгсжкж вТСрСбі еСаСб'яеОккя мО/ОаС лСгОмзСбжР 
аСТв УлОгзСгОбоя УмОюмь вТСрСбжйж еСаСб'яеОккяйж мО/ОаС лСгОмзСбжй аСТвСй 
УлОгзСєйоіб. 

ЙТСмявСй УмТСзФ лТжРкяммя УлОгсжкж кО вТСрСбі еСаСб'яеОккя мО/ОаС лСгОмзСбжР аСТв 
УлОгзСгОбоіб лПкя кП кОТОХСбФємьУя. 

К ТОеі лПТПХСгФ УлОгсжкж гС гПТдОбж вТСрСбі еСаСб'яеОккя лСйПТиСї ніежпкСї СУСаж 
лТжлжкяюмьУя. 

99.2. ГТСрСбі еСаСб'яеОккя йОиСиімкіХ/кПлСбкСиімкіХ СУіа бжзСкФюмьУя їХ аОмьзОйж 
(ФУжкСбжмПияйж), СлізФкОйж (лізиФбОиькжзОйж) гС кОаФммя йОиСиімкійж/кПлСбкСиімкійж 
СУСаОйж ожбіиькСї гієегОмкСУмі б лСбкСйФ СаУяеі. 

БОмьзж (ФУжкСбжмПиі) йОиСиімкіХ/кПлСбкСиімкіХ і йОиСиімкі/кПлСбкСиімкі Ф ТОеі 
кПбжзСкОккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь йОиСиімкіХ/кПлСбкСиімкіХ кПУФмь УСиігОТкФ йОРкСбФ 
біглСбігОиькіУмь еО лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

99.3. ВжзСкОккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ ніежпкСї 
СУСаж (Ф мСйФ пжУиі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, ніежпкСї СУСаж, язО лТСбОгжмь кПеОиПдкФ 
лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь), язО бжекОкО УФгСй кПгієегОмкСю, егіРУкюємьУя її СлізФкСй еО 
ТОХФкСз йОРкО мОзСї ніежпкСї СУСаж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

ИлізФк кПгієегОмкСї СУСаж бжзСкФє вТСрСбі еСаСб'яеОккя, сС бжкжзиж кО гПкь бжекОккя 
її кПгієегОмкСю мО/ОаС лСвОрОє лСгОмзСбжР аСТв еО ТОХФкСз йОРкО, кО язП йСдП аФмж 
ебПТкФмС УмявкПккя евігкС іе еОзСкСй, мОзСї ніежпкСї СУСаж. 

99.4. ВжзСкОккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ ніежпкСї 
СУСаж (Ф мСйФ пжУиі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, ніежпкСї СУСаж, язО лТСбОгжмь кПеОиПдкФ 
лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь), язО бжекОкО УФгСй аПебіУкС бігУФмкьСю, егіРУкюємьУя СУСаСю, кО 
язФ б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ лСзиОгПкС егіРУкПккя Слізж кОг йОРкСй аПебіУкС бігУФмкьСї 
СУСаж. 

ИУСаО, язО егіРУкює СлізФ кОг йОРкСй аПебіУкС бігУФмкьСї СУСаж, бжзСкФє вТСрСбі 
еСаСб'яеОккя, сС бжкжзиж кО гПкь бжекОккя її аПебіУкС бігУФмкьСю мО/ОаС лСвОрОє 
лСгОмзСбжР аСТв, еО ТОХФкСз йОРкО мОзСї ніежпкСї СУСаж, кО язП йСдП аФмж ебПТкФмС 
УмявкПккя евігкС іе еОзСкСй. 

99.5. БОмьзж (ФУжкСбжмПиі) мО СлізФкж (лізиФбОиькжзж) йОиСиімкіХ/кПлСбкСиімкіХ, СлізФкж 
кПгієегОмкжХ, СУСаж, кО язжХ лСзиОгПкС егіРУкПккя Слізж кОг йОРкСй аПебіУкС бігУФмкіХ 
(еОзСккі лТПгУмОбкжзж лиОмкжзіб лСгОмзіб - ніежпкжХ СУіа), лСбжккі біг ійПкі біглСбігкжХ 
ніежпкжХ СУіа: 

99.5.1. лСгОмж еО кОябкСУмі лігУмОб зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еОябФ гия ТПєУмТОоії мОзжХ 
ніежпкжХ СУіа Ф ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб мО Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ікрФ ікнСТйОоію, кПСаХігкФ гия бПгПккя еОекОпПкСвС 
ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ; 

99.5.2. УбСєпОУкС лСгОбОмж кОиПдкжй пжкСй еОлСбкПкі гПзиОТОоії лТС гСХСгж мО йОРкС; 
99.5.3. Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, бПУмж Саиіз гСХСгіб і бжмТОм; 
99.5.4. бжзСкФбОмж ікрі СаСб'яезж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 
99.6. ЗОзСккі лТПгУмОбкжзж лиОмкжзіб лСгОмзіб - ніежпкжХ СУіа кПУФмь біглСбігОиькіУмь, 

лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж гия лиОмкжзіб лСгОмзіб, еО кПбжзСкОккя 
СаСб'яезіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 99.5 оієї УмОммі. 

99.7. ЯзсС йОРкО кПгієегОмкСї ОаС аПебіУкС бігУФмкьСї СУСаж кПгСУмОмкьС гия 
еОаПелПпПккя бжзСкОккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСї 
ніежпкСї СУСаж, О мОзСд гия УлиОмж кОТОХСбОкжХ рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР, мС УФйж 
лСгОмзСбСвС аСТвФ УлжУФюмьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

99.8. К ТОеі УзОУФбОккя УФгСй ТірПккя лТС бжекОккя ніежпкСї СУСаж аПебіУкС бігУФмкьСю 
ОаС лТжРкяммя ТірПккя лТС лСкСбиПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж, язО 
бжекОбОиОУя кПгієегОмкСю, вТСрСбП еСаСб'яеОккя мОзСї ніежпкСї СУСаж бігкСбиюємьУя б 
пОУмжкі УФй лСгОмзіб, УлжУОкжХ біглСбігкС гС лФкзмФ 99.7 оієї УмОммі. ОмТОнкі (нікОкУСбі) 
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УОкзоії Ф мОзСйФ ТОеі кП УлиОпФюмьУя еО лПТіСг е гкя кОаТОккя еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ 
лТС бжекОккя ніежпкСї СУСаж аПебіУкС бігУФмкьСю пж кПгієегОмкСю гС гкя кОаТОккя 
еОзСккСї Ужиж ТірПккяйж лТС УзОУФбОккя ТірПккя лТС бжекОккя ніежпкСї СУСаж аПебіУкС 
бігУФмкьСю пж ТірПккя лТС лСкСбиПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж. 

ЛмОммя 100. КСеУмТСпПккя мО бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ 
лиОмкжзО лСгОмзіб 

100.1. КСеУмТСпПккяй, бігУмТСпПккяй вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ є 
лПТПкПУПккя УмТСзіб УлиОмж лиОмкжзСй лСгОмзіб РСвС вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС 
лСгОмзСбСвС аСТвФ ліг лТСоПкмж, ТСейіТ язжХ гСТібкює ТСейіТФ 120 бігУСмзіб ТіпкжХ 
СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, гіюпСї кО гПкь лТжРкяммя зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй ТірПккя лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС 
аСТвФ. 

ЯзсС гС УзиОгФ ТСеУмТСпПкСї (бігУмТСпПкСї) УФйж бХСгжмь лПкя, мС гия ТСеТОХФкзФ 
лТСоПкміб аПТПмьУя УФйО еО бжТОХФбОккяй УФйж лПкі. 

100.2. ЙиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ іе еОябСю лТС 
ТСеУмТСпПккя мО бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ. ЙиОмкжз 
лСгОмзіб, язжР ебПТмОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ іе еОябСю лТС ТСеУмТСпПккя, 
бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, ббОдОємьУя мОзжй, сС ФевСгжб УФйФ мОзСвС вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя. 

100.3. КСеУмТСпПккя мО бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ б 
йПдОХ лТСоПгФТж бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі аСТдкжзО егіРУкююмьУя біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь аОкзТФмУмбО. 

100.4. ЙігУмОбСю гия ТСеУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ 
лиОмкжзО лСгОмзіб є кОгОккя кжй гСУмОмкіХ гСзОеіб іУкФбОккя СаУмОбжк, лПТПиіз язжХ 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, сС УбігпОмь лТС кОябкіУмь еОвТСеж бжкжзкПккя 
ОаС кОзСлжпПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, О мОзСд ПзСкСйіпкСвС 
СаґТФкмФбОккя, язП Убігпжмь лТС йСдижбіУмь лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО 
лСгОмзСбСвС аСТвФ мО/ОаС еаіиьрПккя лСгОмзСбжХ кОгХСгдПкь гС біглСбігкСвС аюгдПмФ 
бкОУиігСз еОУмСУФбОккя ТПджйФ ТСеУмТСпПккя, лТСмявСй язСвС бігаФгФмьУя ейікж лСиімжзж 
ФлТОбиіккя бжТСакжомбСй пж еаФмСй мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб. 

100.5. ЙігУмОбСю гия бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ 
лиОмкжзО лСгОмзіб є кОгОккя кжй гСзОеіб, лПТПиіз язжХ бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж, сС УбігпОмь лТС кОябкіУмь гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, сС лТжебПиж гС 
еОвТСеж бжкжзкПккя ОаС кОзСлжпПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, О мОзСд 
ПзСкСйіпкСвС СаґТФкмФбОккя, язП Убігпжмь лТС йСдижбіУмь лСвОрПккя вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ мО/ОаС еаіиьрПккя лСгОмзСбжХ кОгХСгдПкь гС 
біглСбігкСвС аюгдПмФ бкОУиігСз еОУмСУФбОккя ТПджйФ бігУмТСпПккя, лТСмявСй язСвС 
бігаФгФмьУя ейікж лСиімжзж ФлТОбиіккя бжТСакжомбСй пж еаФмСй мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб. 

100.6. КСеУмТСпПкі УФйж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ (б мСйФ пжУиі 
СзТПйС - УФйж рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР) лСвОрОюмьУя Тібкжйж пОУмзОйж лСпжкОюпж 
е йіУяоя, сС кОУмОє еО мжй йіУяоПй, Ф язСйФ лТжРкямС ТірПккя лТС кОгОккя мОзСвС 
ТСеУмТСпПккя. 

100.7. ВігУмТСпПкі УФйж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ лСвОрОюмьУя 
Тібкжйж пОУмзОйж лСпжкОюпж е аФгь-язСвС йіУяоя, бжекОпПкСвС біглСбігкжй 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй пж біглСбігкжй СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, язжР евігкС іе 
лФкзмСй 100.8 оієї УмОммі еОмбПТгдФє ТірПккя лТС ТСеУмТСпПккя ОаС бігУмТСпПккя вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ, ОиП кП ліекірП еОзікпПккя 12 зОиПкгОТкжХ йіУяоіб е гкя 
бжкжзкПккя мОзСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ, ОаС СгкСТОеСбС Ф 
лСбкСйФ СаУяеі. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1235-2010-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1235-2010-%D0%BF
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100.8. КірПккя лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ, О мОзСд лТС лПТПкПУПккя УмТСзіб УлиОмж ТСеУмТСпПкжХ, бігУмТСпПкжХ УФй ОаС їХ 
пОУмзж лТжРйОємьУя Ф мОзСйФ лСТягзФ: 

 УмСУСбкС еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб - зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 100.9 оієї УмОммі; 

 УмСУСбкС йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб - зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО еОмбПТгдФємьУя нікОкУСбжй 
СТвОкСй йіУоПбСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, гС аюгдПмФ язСвС еОТОХСбФюмьУя мОзі 
йіУоПбі лСгОмзж мО еаСТж. 

100.9. КірПккя лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ, О мОзСд лТС лПТПкПУПккя УмТСзіб УлиОмж ТСеУмТСпПкжХ, бігУмТСпПкжХ УФй ОаС їХ 
пОУмзж сСгС еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб кО УмТСз, сС бжХСгжмь еО йПді СгкСвС 
мО/ОаС аіиьрП аюгдПмкжХ ТСзіб, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй, лТжРйОємьУя 
зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТС сС лСбігСйияємьУя 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

КірПккя лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ, О 
мОзСд лТС лПТПкПУПккя УмТСзіб УлиОмж ТСеУмТСпПкжХ, бігУмТСпПкжХ УФй ОаС їХ пОУмзж сСгС 
еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб кО УмТСз, сС бжХСгжмь еО йПді СгкСвС мО/ОаС аіиьрП 
аюгдПмкжХ ТСзіб, Ф ТОеі, язсС УФйО, еОябиПкО гС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя, ОаС УФйО 
ТСеУмТСпПкжХ, бігУмТСпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ, сСгС язжХ 
лПТПкСУямьУя УмТСзж УлиОмж, УмОкСбжмь 10 йіиьРСкіб вТжбПкь мО аіиьрП, лТжРйОємьУя 
зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еО лСвСгдПккяй е 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

КірПккя лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ, О 
мОзСд лТС лПТПкПУПккя УмТСзіб УлиОмж ТСеУмТСпПкжХ, бігУмТСпПкжХ УФй, язсС УФйО 
лСлПТПгкьС кОгОкСвС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ кП аФиО лСвОрПкО, лТжРйОємьУя еО бйСмжбСбОкжй мО СаґТФкмСбОкжй ТірПккяй 
зПТібкжзО (еОУмФлкжзО зПТібкжзО) оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

100.10. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
нСТйФє мО бПгП Ф бігзТжмСйФ гСУмФлі КПєУмТ еОяб лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ, язжР сСгкя СлФаиізСбФє кО УбСєйФ СніоіРкСйФ 
бПа-УОРмі. 

ДС еОекОпПкСвС ТПєУмТФ бкСУямьУя мОзі гОкі еО зСдкСю е лСгОкжХ еОяб: 
 кОебО лиОмкжзО лСгОмзіб мО зСг евігкС е ЄДКЙИК (гия юТжгжпкжХ СУіа) ОаС 

ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб (гия ніежпкжХ СУіа) ОаС 
УПТія мО кСйПТ лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя 
бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО 
лСгОмзіб мО СніоіРкС лСбігСйжиж лТС оП біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ і 
йОюмь бігйімзФ Ф лОУлСТмі); 

 гОмО лСгОккя еОябж лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж 
лСгОмзСбСвС аСТвФ; 

 бжг еОябж (лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ); 

 УФйО вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя пж лСгОмзСбСвС аСТвФ, еОябиПкСвС гС ТСеУмТСпПккя, 
бігУмТСпПккя; 
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 бжг лСгОмзФ/еаСТФ, вТСрСбП еСаСб'яеОккя пж лСгОмзСбжР аСТв еО язжй еОябиПкжР гС 
ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя; 

 ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ еОябж, кСйПТ мО гОмО 
мОзСвС ТірПккя; 

 гОмО мО кСйПТ гСвСбСТФ лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя пж 
лСгОмзСбСвС аСТвФ; 

 УмТСз гії гСвСбСТФ лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя пж 
лСгОмзСбСвС аСТвФ; 

 бОТміУмь йОРкО, лПТПгОкСвС Ф лСгОмзСбФ еОУмОбФ. 
ЗОябж лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя пж лСгОмзСбСвС аСТвФ 

бкСУямьУя гС КПєУмТФ еОяб лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя пж 
лСгОмзСбСвС аСТвФ лТСмявСй СлПТОоіРкСвС гкя їХ СмТжйОккя Ф ХТСкСиСвіпкСйФ лСТягзФ їХ 
кОгХСгдПккя. 

ЙСТягСз бПгПккя мО нСТйО КПєУмТФ еОяб лТС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя пж лСгОмзСбСвС аСТвФ еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

100.11. КСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя пж лСгОмзСбСвС аСТвФ 
кОгОємьУя СзТПйС еО зСдкжй лСгОмзСй і еаСТСй. 

ЯзсС УФйО вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя пж лСгОмзСбСвС аСТвФ, еОябиПкО гС ТСеУмТСпПккя, 
бігУмТСпПккя, УмОкСбжмь 1 йіиьРСк вТжбПкь і аіиьрП, ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя кОгОємьУя 
ижрП еО ФйСбж: 

 лПТПгОпі Ф лСгОмзСбФ еОУмОбФ йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, аОиОкУСбО бОТміУмь язСвС 
гСТібкює ОаС лПТПбжсФє еОябиПкФ гС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя УФйФ вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя, - Ф ТОеі ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь; 

 лПТПаФбОккя Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, аОиОкУСбО бОТміУмь 
язСвС гСТібкює ОаС лПТПбжсФє еОябиПкФ гС ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя УФйФ 
лСгОмзСбСвС аСТвФ, - Ф ТОеі ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

ЛмТСзж УлиОмж ТСеУмТСпПкжХ, бігУмТСпПкжХ УФй ОаС їХ пОУмзж йСдФмь аФмж лПТПкПУПкі 
рияХСй лТжРкяммя СзТПйСвС ТірПккя мО бкПУПккя біглСбігкжХ ейік гС гСвСбСТіб 
ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя. 

100.12. ДСвСбСТж лТС ТСеУмТСпПккя (бігУмТСпПккя) йСдФмь аФмж гСУмТСзСбС ТСеіТбОкі: 
100.12.1. е ікіоіОмжбж лиОмкжзО лСгОмзіб - лТж гСУмТСзСбСйФ лСвОрПккі ТСеУмТСпПкСї 

УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя мО лСгОмзСбСвС аСТвФ ОаС бігУмТСпПкСї УФйж вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ, сСгС язжХ аФиО гСУявкФмО гСйСбиПкіУмь лТС 
ТСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя; 

100.12.2. е ікіоіОмжбж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ б ТОеі, язсС: 
 е'яУСбОкС, сС ікнСТйОоія, лСгОкО лиОмкжзСй лСгОмзіб лТж ФзиОгПккі еОекОпПкжХ 

гСвСбСТіб, бжябжиОУя кПгСУмСбіТкСю, лПТПзТФпПкСю ОаС кПлСбкСю; 
 лиОмкжз лСгОмзіб бжекОємьУя мОзжй, сС йОє лСгОмзСбжР аСТв іе вТСрСбжХ 

еСаСб'яеОкь, язі бжкжзиж ліУия ФзиОгПккя еОекОпПкжХ гСвСбСТіб; 
 лиОмкжз лСгОмзіб лСТФрФє ФйСбж лСвОрПккя ТСеУмТСпПкСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя 

пж лСгОмзСбСвС аСТвФ ОаС бігУмТСпПкСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя пж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ. 

100.13. ЙСТягСз ТСеУмТСпПккя мО бігУмТСпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС 
аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

100.14. КСеУмТСпПккя, бігУмТСпПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ кП ебіиькяюмь йОРкС лиОмкжзО 
лСгОмзіб е лСгОмзСбСї еОУмОбж. 

ЛмОммя 101. ЛлжУОккя аПекОгіРкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ 
101.1. ЛлжУОккю лігиявОє аПекОгіРкжР лСгОмзСбжР аСТв, Ф мСйФ пжУиі лПкя мО рмТОнкі 

УОкзоії, кОТОХСбОкі кО мОзжР лСгОмзСбжР аСТв. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-17#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-17#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1853-13#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1853-13#n15
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101.2. Йіг мПТйікСй "аПекОгіРкжР" ТСеФйіємьУя: 
101.2.1. лСгОмзСбжР аСТв лиОмкжзО лСгОмзФ, бжекОкСвС б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ 

аОкзТФмСй, бжйСвж сСгС язСвС кП аФиж еОгСбСиПкі Ф еб'яезФ е кПгСУмОмкіУмю йОРкО 
аОкзТФмО; 

101.2.2. лСгОмзСбжР аСТв ніежпкСї СУСаж, язО: 
 бжекОкО Ф УФгСбСйФ лСТягзФ кПгієегОмкСю, аПебіУкС бігУФмкьСю ОаС СвСиСрПкО 

лСйПТиСю, Ф ТОеі кПгСУмОмкСУмі йОРкО, кО язП йСдП аФмж ебПТкФмС УмявкПккя евігкС іе 
еОзСкСй; 

 лСйПТиО, Ф ТОеі кПгСУмОмкСУмі йОРкО, кО язП йСдП аФмж ебПТкФмС УмявкПккя евігкС іе 
еОзСкСй; 

 лСкОг 720 гкіб лПТПаФбОє Ф ТСерФзФ; 
101.2.3. лСгОмзСбжР аСТв лиОмкжзО лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі лСгОмзСбСвС ОвПкмО, УмСУСбкС 

язСвС йжкФб УмТСз гОбкСУмі, бУмОкСбиПкжР лФкзмСй 102.4 УмОммі 102 оьСвС КСгПзУФ; 
101.2.4. лСгОмзСбжР аСТв лиОмкжзО лСгОмзіб, сС бжкжз бкОУиігСз СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї 

Ужиж (нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк); 
101.2.5. лСгОмзСбжР аСТв лиОмкжзО лСгОмзіб, сСгС язСвС гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ бкПУПкС 

еОлжУ лТС РСвС лТжлжкПккя кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ; 
101.2.6. лСгОмзСбжР аСТв аОкзФ, сСгС язСвС кОябкП ТірПккя ЛСкгФ вОТОкмФбОккя бзиОгіб 

ніежпкжХ СУіа лТС еОмбПТгдПккя ебімФ лТС еОбПТрПккя иізбігОоії аОкзФ ОаС ТірПккя 
ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж лТС еОмбПТгдПккя иізбігОоіРкСвС аОиОкУФ, ФХбОиПккя 
СУмОмСпкСвС ебімФ иізбігОмСТО і еОбПТрПккя иізбігОоіРкСї лТСоПгФТж. 

101.3. К ТОеі язсС ніежпкО СУСаО, язО Ф УФгСбСйФ лСТягзФ бжекОкО аПебіУкС бігУФмкьСю 
ОаС СвСиСрПкО лСйПТиСю, е'ябияємьУя ОаС язсС ніежпкФ СУСаФ, язО лПТПаФбОиО Ф ТСерФзФ 
лСкОг 720 гкіб, ТСерФзОкС, УлжУОкО еОаСТвСбОкіУмь мОзжХ СУіа лігиявОє бігкСбиПккю мО 
УмявкПккю Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ е гСмТжйОккяй УмТСзіб лСеСбкСї гОбкСУмі лСпжкОюпж е 
гкя бігкСбиПккя мОзСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

101.4. ИТвОкж УмявкПккя бігзижзОюмь лиОмідкі ікУмТФзоії, язжйж лПТПгаОпПкС УмявкПккя 
лПкі, рмТОнкжХ УОкзоіР мО аПекОгіРкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ, УлжУОкжХ біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ. 

101.5. КСкмТСиююпі СТвОкж сСзбОТмОиФ егіРУкююмь УлжУОккя аПекОгіРкСвС лСгОмзСбСвС 
аСТвФ. ЙСТягСз мОзСвС УлжУОккя бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 102. ЛмТСзж гОбкСУмі мО їХ еОУмСУФбОккя 
102.1. КСкмТСиююпжР СТвОк, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 102.2 оієї УмОммі, йОє 

лТОбС лТСбПУмж лПТПбіТзФ мО УОйСУміРкС бжекОпжмж УФйФ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО 
лСгОмзіб Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, кП ліекірП еОзікпПккя 1095 гкя (2555 гкя - 
Ф ТОеі лТСбПгПккя лПТПбіТзж СлПТОоії біглСбігкС гС УмОмПР 39 і 392 оьСвС КСгПзУФ), сС 
кОУмОє еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, ебімФ лТС 
бжзСТжУмОккя гСХСгіб (лТжаФмзіб) кПлТжаФмзСбСї СТвОкіеОоії, бжекОпПкСї лФкзмСй 133.4 
УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ, мО/ОаС вТОкжпкСвС УмТСзФ УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, 
кОТОХСбОкжХ зСкмТСиююпжй СТвОкСй, О язсС мОзО лСгОмзСбО гПзиОТОоія аФиО кОгОкО 
ліекірП, - еО гкПй її нОзмжпкСвС лСгОккя. ЯзсС лТСмявСй еОекОпПкСвС УмТСзФ 
зСкмТСиююпжР СТвОк кП бжекОпОє УФйФ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, лиОмкжз лСгОмзіб 
ббОдОємьУя біиькжй біг мОзСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя (б мСйФ пжУиі біг кОТОХСбОкСї лПкі), 
О УліТ УмСУСбкС мОзСї гПзиОТОоії мО/ОаС лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя кП лігиявОє ТСевиягФ б 
ОгйікіУмТОмжбкСйФ ОаС УФгСбСйФ лСТягзФ. 

К ТОеі лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії 
ОаС ФмСпкююпСї гПзиОТОоії зСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС бжекОпжмж УФйФ лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь б йПдОХ лСгОкжХ ФмСпкПкь, еО мОзСю лСгОмзСбСю гПзиОТОоією лТСмявСй 1095 
гкіб (2555 гкя - Ф ТОеі лТСбПгПккя лПТПбіТзж біглСбігкС гС УмОмПР 39 і 392 оьСвС КСгПзУФ) е 
гкя лСгОккя ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ (гПзиОТОоії). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1844-13#n15
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К ТОеі бжябиПккя еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж лСТФрПкь ікржХ бжйСв лСгОмзСбСвС 
еОзСкСгОбУмбО, аПелСУПТПгкьС кП лСб'яеОкжХ е гПзиОТФбОккяй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
лиОмкжзСй лСгОмзіб, О мОзСд лСТФрПкь бжйСв ікрСвС, зТій лСгОмзСбСвС, еОзСкСгОбУмбО, 
зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, зСкмТСиююпжР СТвОк, 
зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 102.2 оієї УмОммі, йОє лТОбС УОйСУміРкС бжекОпжмж УФйФ 
рмТОнкжХ УОкзоіР (нікОкУСбжХ УОкзоіР, рмТОніб) лиОмкжзО лСгОмзіб кП ліекірП 1095 гкя е 
гкя бпжкПккя біглСбігкСвС лТОбСлСТФрПккя. 

З йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб, еО язжйж лПТПгаОпПкС лСгОккя ТіпкСї лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії, зСкмТСиююпжР СТвОк, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 102.2 оієї УмОммі, йОє 
лТОбС еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж УОйСУміРкС бжекОпжмж УФйФ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, Ф ТОеі 
бжябиПккя кжй еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж еОкждПккя УФйж бжекОпПкСвС лиОмкжзСй 
лСгОмзіб лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е ожХ лСгОмзіб, кП ліекірП еОзікпПккя 1095 гкя, сС 
кОУмОє еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ УлиОмж ожХ лСгОмзіб, бжекОпПкжХ біглСбігкжйж 
ТСегіиОйж оьСвС КСгПзУФ. 

102.2. ГТСрСбП еСаСб'яеОккя йСдП аФмж кОТОХСбОкП ОаС лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС 
УмявкПккя мОзСвС лСгОмзФ йСдП аФмж ТСелСпОмП аПе гСмТжйОккя УмТСзФ гОбкСУмі, 
бжекОпПкСвС б ОаеОоі лПТрСйФ лФкзмФ 102.1 оієї УмОммі, язсС: 

102.2.1. лСгОмзСбФ гПзиОТОоію еО лПТіСг, лТСмявСй язСвС бжкжзиС лСгОмзСбП 
еСаСб'яеОккя, кП аФиС лСгОкС; 

102.2.2. лСУОгСбФ СУСаФ лиОмкжзО лСгОмзіб (ніежпкФ СУСаФ - лиОмкжзО лСгОмзіб) 
еОУФгдПкС еО ФХжиПккя біг УлиОмж еОекОпПкСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС Ф 
зТжйікОиькСйФ лТСбОгдПккі бжкПУПкС ТірПккя лТС РСвС еОзТжммя е кПТПОаіиімФюпжХ 
лігУмОб, язП кОаТОиС еОзСккСї Ужиж. 

КСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС лТСбСгжмж лПТПбіТзФ е лжмОкь гСмТжйОккя бжйСв УмОммі 
393 оьСвС КСгПзУФ нікОкУСбжйж ОвПкмОйж мО биОУкжзОйж ТОХФкзіб мО бжекОпОмж УФйФ 
рмТОнкжХ УОкзоіР (нікОкУСбжХ УОкзоіР, рмТОніб) Ф бжлОгзОХ мО ТСейіТОХ, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, кП ліекірП 1825 гкя, сС кОУмОє еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя 
ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж, О язсС біглСбігкжР ебім аФб лСгОкжР ліекірП - еО гкПй РСвС 
нОзмжпкСвС лСгОккя. ЛмТСз гОбкСУмі, бжекОпПкжР ожй ОаеОоСй, кП еОУмСУСбФємьУя сСгС 
лПТПбіТзж нікОкУСбСвС ОвПкмО, язжР кП лСгОб ебім лТС лігебімкі ТОХФкзж еО ебімкжР лПТіСг Ф 
бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй лСТягзФ. 

102.3. Вігиіз УмТСзФ гОбкСУмі еФлжкяємьУя кО аФгь-язжР лПТіСг, лТСмявСй язСвС: 
102.3.1. лиОмкжз лСгОмзіб лПТПаФбОє лСеО йПдОйж КзТОїкж, язсС мОзП лПТПаФбОккя є 

аПелПТПТбкжй мО гСТібкює пж є аіиьржй еО 183 гкі; 
102.3.2. зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ евігкС іе еОзСкСй мО/ОаС ТірПккяй УФгФ еОаСТСкПкС 

лТСбСгжмж лПТПбіТзФ (лПТПбіТзж) лиОмкжзО лСгОмзіб; 
102.3.3. зСкмТСиююпжй СТвОкСй еФлжкПкС лТСгСбдПкС, лПТПкПУПкС УмТСзж лТСбПгПккя 

лПТПбіТзж Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммяйж 44, 82 мО 85 оьСвС КСгПзУФ ОаС Жжмкжй 
зСгПзУСй КзТОїкж; 

102.3.4. зСкмТСиююпжР СТвОк кП йСдП лТСбПУмж лПТПбіТзФ мО УОйСУміРкС бжекОпжмж УФйФ 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО лСгОмзіб Ф еб'яезФ іе: 

 УзиОгОккяй ОзмО лТС кПйСдижбіУмь лТСбПгПккя лПТПбіТзж (зТій бжлОгзФ бжекОккя 
кПеОзСккжйж гіР іе УзиОгОккя мОзСвС ОзмО); 

 кПгСлФсПккяй лиОмкжзСй лСгОмзіб лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпСвС СТвОкФ гС 
лПТПбіТзж лТж гСмТжйОккі ФйСб зСкмТСиююпжй СТвОкСй: 
О) бжекОпПкжй ліглФкзмСй 41.1.1 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, лПТПгаОпПкжХ 
УмОммПю 81 оьСвС КСгПзУФ; 
а) бжекОпПкжй ліглФкзмСй 41.1.2 лФкзмФ 41.1 УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, лПТПгаОпПкжХ 
УмОммПю 349 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

 СУзОТдПккяй лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф УФгСбСйФ лСТягзФ ТірПккя зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж (зТій бжлОгзіб бжекОккя лТСмжлТОбкжй мО/ОаС 
УзОУФбОккя мОзСвС ТірПккя); 
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102.3.5. егіРУкюємьУя ОгйікіУмТОмжбкП ОаС УФгСбП СУзОТдПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 
ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС кОТОХФбОккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя. 

102.4. К ТОеі язсС вТСрСбП еСаСб'яеОккя кОТОХСбОкП зСкмТСиююпжй СТвОкСй гС 
еОзікпПккя УмТСзФ гОбкСУмі, бжекОпПкСвС Ф лФкзмі 102.1 оієї УмОммі, лСгОмзСбжР аСТв, сС 
бжкжз Ф еб'яезФ е бігйСбСю Ф УОйСУміРкСйФ лСвОрПккі мОзСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, 
йСдП аФмж УмявкФмжР лТСмявСй кОУмФлкжХ 1095 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя бжкжзкПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ОаеОоСй мТПмій лФкзмФ 59.1 УмОммі 59 оьСвС 
КСгПзУФ. ЯзсС лиОмід УмявФємьУя еО ТірПккяй УФгФ, УмТСзж УмявкПккя бУмОкСбиююмьУя гС 
лСбкСвС лСвОрПккя мОзСвС лиОмПдФ ОаС бжекОпПккя аСТвФ аПекОгіРкжй. 

102.5. ЗОябж лТС лСбПТкПккя кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лТС їХ 
бігрзСгФбОккя Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, йСдФмь аФмж лСгОкі кП ліекірП 
1095 гкя, сС кОУмОє еО гкПй бжкжзкПккя мОзСї лПТПлиОмж ОаС СмТжйОккя лТОбО кО мОзП 
бігрзСгФбОккя. 

102.6. ГТОкжпкі УмТСзж гия лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, УзОТвж лТС лПТПвияг ТірПкь 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, еОябж лТС лСбПТкПккя кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь 
лігиявОюмь лТСгСбдПккю зПТібкжзСй (РСвС еОУмФлкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю) 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО лжУьйСбСю еОябСю лиОмкжзО лСгОмзіб, язсС мОзжР лиОмкжз 
лСгОмзіб лТСмявСй еОекОпПкжХ УмТСзіб: 

102.6.1. лПТПаФбОб еО йПдОйж КзТОїкж; 
102.6.2. лПТПаФбОб Ф лиОбОккі кО йСТУьзжХ УФгкОХ еО зСТгСкСй КзТОїкж Ф УзиОгі зСйОкгж 

(ПзілОдФ) мОзжХ УФгПк; 
102.6.3. лПТПаФбОб Ф йіУояХ лСеаОбиПккя бСиі еО бжТСзСй УФгФ; 
102.6.4. йОб СайПдПкФ УбСаСгФ лПТПУФбОккя Ф еб'яезФ е Фб'яекПккяй пж лСиСкСй кО 

мПТжмСТії ікржХ гПТдОб ОаС бкОУиігСз ікржХ СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, лігмбПТгдПкжХ 
гСзФйПкмОиькС; 

102.6.5. аФб бжекОкжР еО ТірПккяй УФгФ аПебіУкС бігУФмкій ОаС лПТПаФбОб Ф ТСерФзФ Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. ОмТОнкі УОкзоії, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй, кП 
еОУмСУСбФюмьУя лТСмявСй УмТСзіб лТСгСбдПккя вТОкжпкжХ УмТСзіб лСгОккя лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії евігкС е ожй лФкзмСй. 

102.7. Дія лФкзмФ 102.6 оієї УмОммі лСржТюємьУя кО: 
102.7.1. лиОмкжзіб лСгОмзіб - ніежпкжХ СУіа; 
102.7.2. лСУОгСбжХ СУіа юТжгжпкСї СУСаж Ф ТОеі, язсС лТСмявСй еОекОпПкжХ вТОкжпкжХ 

УмТСзіб мОзО юТжгжпкО СУСаО кП йОиО ікржХ лСУОгСбжХ СУіа, ФлСбкСбОдПкжХ біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж кОТОХСбФбОмж, УмявФбОмж мО бкСУжмж гС аюгдПмФ лСгОмзж, О мОзСд 
бПУмж аФХвОимПТУьзжР Саиіз, УзиОгОмж мО лСгОбОмж лСгОмзСбФ ебімкіУмь. 

102.8. ЙСТягСз еОУмСУФбОккя лФкзміб 102.6 - 102.7 оієї УмОммі бУмОкСбиюємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

102.9. ЗО лПТіСг гії лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ, сС ббСгжмьУя б 
КзТОїкі, еФлжкяємьУя лПТПаів УмТСзіб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ікржй еОзСкСгОбУмбСй, 
зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 
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ГЙАВА 10. ЗАЛМИЛКВАЗЗЯ ЖІЖЗАКИДЗИН ДИГИВИКІВ МА 
ЙИГАОДЗЗЯ ЙИДАМКИВИГИ БИКГК ЗА ЗАЙИМАЖИ КИЖЙДМДЗМЗИН 

ИКГАЗІВ ІЗИЗДЖЗИН ДДКЖАВ 

ЛмОммя 103. ЙСТягСз еОУмСУФбОккя йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж лТС ФкжзкПккя 
лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя УмСУСбкС лСбкСвС ОаС пОУмзСбСвС ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя гСХСгіб кПТПежгПкміб іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж 

103.1. ЗОУмСУФбОккя лТОбжи йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж егіРУкюємьУя рияХСй 
ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя гСХСгіб іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж, ейПкрПккя 
УмОбзж лСгОмзФ ОаС рияХСй лСбПТкПккя Тіекжоі йід УлиОпПкСю УФйСю лСгОмзФ і УФйСю, язФ 
кПТПежгПкмФ кПСаХігкС УлиОмжмж біглСбігкС гС йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж. 

103.2. ИУСаО (лСгОмзСбжР ОвПкм) йОє лТОбС УОйСУміРкС еОУмСУФбОмж ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя ОаС ейПкрПкФ УмОбзФ лСгОмзФ, лПТПгаОпПкФ біглСбігкжй йідкОТСгкжй 
гСвСбСТСй КзТОїкж кО пОУ бжлиОмж гСХСгФ кПТПежгПкмФ, язсС мОзжР кПТПежгПкм є 
аПкПніоіОТкжй (нОзмжпкжй) СмТжйФбОпПй (биОУкжзСй) гСХСгФ (язсС біглСбігкО ФйСбО 
лПТПгаОпПкО йідкОТСгкжй гСвСбСТСй) і є ТПежгПкмСй зТОїкж, е язСю ФзиОгПкС 
йідкОТСгкжР гСвСбіТ КзТОїкж. К ТОеі СмТжйОккя УжкгжзСбОкСвС нікОкУСбСвС зТПгжмФ СУСаО 
(лСгОмзСбжР ОвПкм) еОУмСУСбФє УмОбзФ лСгОмзФ, лПТПгаОпПкФ біглСбігкжй йідкОТСгкжй 
гСвСбСТСй КзТОїкж, кО гОмФ бжлиОмж лТСоПкміб ОаС ікржХ гСХСгіб, СмТжйОкжХ іе гдПТПи б 
КзТОїкі, ФпОУкжзОй УжкгжзОмФ зТПгжмСТіб е ФТОХФбОккяй мСвС, ТПежгПкмСй язСї юТжУгжзоії є 
зСдПк ФпОУкжз УжкгжзСбОкСвС зТПгжмФ, мО лТСлСТоіРкС гС РСвС пОУмзж Ф йПдОХ зТПгжмкСвС 
гСвСбСТФ, еО ФйСбж сС бік є аПкПніоіОТкжй (нОзмжпкжй) СмТжйФбОпПй (биОУкжзСй) гСХСгФ, 
кПеОиПдкС біг мСвС, бжлиОмО егіРУкюємьУя пПТПе ОвПкмО пж кОлТяйФ. 

ЗОУмСУФбОккя йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж б пОУмжкі ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя 
ОаС еОУмСУФбОккя лСкждПкСї УмОбзж лСгОмзФ гСебСияємьУя міиьзж еО ФйСбж кОгОккя 
кПТПежгПкмСй СУСаі (лСгОмзСбСйФ ОвПкмФ) гСзФйПкмО, язжР лігмбПТгдФє УмОмФУ 
лСгОмзСбСвС ТПежгПкмО евігкС е бжйСвОйж лФкзмФ 103.4 оієї УмОммі. 

ЙСгОмзСбі бжвСгж Ф бжвиягі ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ОаС еОУмСУФбОккя лСкждПкСї 
УмОбзж лСгОмзФ, лПТПгаОпПкі йідкОТСгкжй гСвСбСТСй, кП кОгОюмьУя УмСУСбкС 
біглСбігкСвС бжгФ гСХСгФ ОаС лТжаФмзФ, язсС вСиСбкСю ОаС лПТПбОдкСю йПмСю егіРУкПккя 
біглСбігкСї вСУлСгОТУьзСї СлПТОоії кПТПежгПкмО е ТПежгПкмСй КзТОїкж аФиС аПелСУПТПгкє 
ОаС СлСУПТПгзСбОкП СмТжйОккя лПТПбОв, язі кОгОюмьУя йідкОТСгкжй гСвСбСТСй Ф бжвиягі 
ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ОаС еОУмСУФбОккя лСкждПкСї УмОбзж лСгОмзФ. Мя кСТйО кП 
еОУмСУСбФємьУя, язсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС СмТжйОккя мОзжХ лПТПбОв біглСбігОє Са'єзмФ мО 
оіияй йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж. К ТОеі язсС йідкОТСгкжй гСвСбСТСй, евСгО кО 
СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, бУмОкСбиПкі ікрі лТОбжиО, кід 
лПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй, еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лТОбжиО йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ. 

К ТОеі язсС СмТжйФбОп гСХСгФ є кПТПежгПкмСй, язжР кП є аПкПніоіОТкжй (нОзмжпкжй) 
СмТжйФбОпПй (биОУкжзСй) гСХСгФ, гСебСияємьУя еОУмСУФбОккя йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ 
КзТОїкж е зТОїкСю, ТПежгПкмСй язСї є біглСбігкжР аПкПніоіОТкжР (нОзмжпкжР) СмТжйФбОп 
(биОУкжз) мОзСвС гСХСгФ, б пОУмжкі ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ОаС еОУмСУФбОккя 
лСкждПкСї УмОбзж лСгОмзФ, еО ФйСбж кОгОккя СУСаі (лСгОмзСбСйФ ОвПкмФ) мОзжХ гСзФйПкміб: 

О) біг СмТжйФбОпО гСХСгФ - еОябж Ф гСбіиькіР нСТйі лТС бігУФмкіУмь Ф кьСвС УмОмФУФ 
аПкПніоіОТкСвС (нОзмжпкСвС) СмТжйФбОпО (биОУкжзО) гСХСгФ, О мОзСд лТС кОябкіУмь мОзСвС 
УмОмФУФ Ф кПТПежгПкмО, язжР кОгОб гСзФйПкмж, еОекОпПкі Ф ліглФкзмі "а" оьСвС лФкзмФ; 

а) біг аПкПніоіОТкСвС (нОзмжпкСвС) СмТжйФбОпО (биОУкжзО) гСХСгФ - еОябж Ф гСбіиькіР 
нСТйі лТС кОябкіУмь Ф мОзСвС кПТПежгПкмО УмОмФУФ аПкПніоіОТкСвС (нОзмжпкСвС) СмТжйФбОпО 
(биОУкжзО) гСХСгФ мО гСзФйПкміб, язі лігмбПТгдФюмь мОзжР УмОмФУ (еСзТПйО, ОиП кП 
бжзиюпкС, иіоПкеії, гСвСбСТж, СніоіРкі ижУмж зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб), О мОзСд гСзФйПкмО, 
язжР лігмбПТгдФє УмОмФУ лСгОмзСбСвС ТПежгПкмО евігкС е бжйСвОйж лФкзмФ 103.4 оієї УмОммі. 
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103.3. БПкПніоіОТкжй (нОзмжпкжй) СмТжйФбОпПй (биОУкжзСй) гСХСгФ гия оіиПР 
еОУмСУФбОккя лСкждПкСї УмОбзж лСгОмзФ евігкС е лТОбжиОйж йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ 
КзТОїкж гС гжбігПкгіб, лТСоПкміб, ТСяимі, бжкОвСТСг мСсС кПТПежгПкмО, СмТжйОкжХ іе 
гдПТПи б КзТОїкі (язсС біглСбігкО ФйСбО лПТПгаОпПкО йідкОТСгкжй гСвСбСТСй), 
ббОдОємьУя СУСаО, сС йОє лТОбС кО СмТжйОккя мОзжХ гСХСгіб мО є бжвСгССмТжйФбОпПй 
сСгС кжХ (йОє лТОбС нОзмжпкС ТСелСТягдОмжУя мОзжй гСХСгСй). 

ЙТж оьСйФ аПкПніоіОТкжй (нОзмжпкжй) СмТжйФбОпПй (биОУкжзСй) гСХСгФ кП є юТжгжпкО 
ОаС ніежпкО СУСаО, кОбімь язсС мОзО СУСаО йОє лТОбС кО СмТжйОккя гСХСгФ, ОиП є ОвПкмСй, 
кСйікОиькжй ФмТжйФбОпПй (кСйікОиькжй биОУкжзСй) ОаС бжзСкФє ижрП лСУПТПгкжоьзі 
нФкзоії сСгС мОзСвС гСХСгФ, лТС сС, еСзТПйО, йСдФмь Убігпжмж мОзі СекОзж: 

еОекОпПкО СУСаО кП йОє гСУмОмкьС лСбкСбОдПкь ОаС Ф бжлОгзФ, лігмбПТгдПкСйФ 
нОзмОйж мО СаУмОбжкОйж, кП йОє лТОбО зСТжУмФбОмжУя мО ТСелСТягдОмжУя мОзжй гСХСгСй, 
мО/ОаС еОекОпПкО СУСаО лПТПгОє СмТжйОкжР гСХіг ОаС лПТПбОдкФ РСвС пОУмжкФ кО зСТжУмь 
ікрСї СУСаж кПеОиПдкС біг УлСУСаФ СнСТйиПккя мОзСї лПТПгОпі мО еОекОпПкО СУСаО кП 
бжзСкФє УФммєбжХ нФкзоіР, кП бжзСТжУмСбФє екОпкі Озмжбж мО кП кПУП УФммєбі Тжежзж б 
СлПТОоії е мОзСї лПТПгОпі, мО/ОаС еОекОпПкО СУСаО кП йОє біглСбігкжХ ТПУФТУіб 
(збОиінізСбОкСвС лПТУСкОиФ, СУкСбкжХ еОУСаіб Ф бСиСгіккі ОаС зСТжУмФбОккі, гСУмОмкьСвС 
биОУкСвС зОлімОиФ мСсС), кПСаХігкжХ гия нОзмжпкСвС бжзСкОккя нФкзоіР, бжзСТжУмОккя 
Озмжбіб мО ФлТОбиіккя ТжежзОйж, лСб'яеОкжХ е СмТжйОккяй біглСбігкСвС бжгФ гСХСгФ, язі 
ижрП нСТйОиькС лСзиОгОюмьУя (бжзСТжУмСбФюмьУя, лТжРйОюмьУя) кО еОекОпПкФ СУСаФ Ф 
еб'яезФ іе егіРУкПккяй СлПТОоії е мОзСї лПТПгОпі. 

ЯзсС кПТПежгПкм - аПелСУПТПгкіР СмТжйФбОп гСХСгФ е гдПТПиСй лСХСгдПккя е КзТОїкж 
кП є аПкПніоіОТкжй (нОзмжпкжй) СмТжйФбОпПй (биОУкжзСй) мОзСвС гСХСгФ, ліг пОУ бжлиОмж 
мОзСвС гСХСгФ еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж е зТОїкСю, 
ТПежгПкмСй язСї є біглСбігкжР аПкПніоіОТкжР (нОзмжпкжР) СмТжйФбОп (биОУкжз) мОзСвС 
гСХСгФ. К бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй ОаеОоСй, СаСб'яеСз гСбПгПккя мСвС, сС кПТПежгПкм 
є аПкПніоіОТкжй (нОзмжпкжй) СмТжйФбОпПй (биОУкжзСй) мОзСвС гСХСгФ лСзиОгОємьУя кО 
мОзСвС кПТПежгПкмО ОаС кО кПТПежгПкмО, язжР ебПТмОємьУя іе еОябСю гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ лТС лСбПТкПккя еОРбС ФмТжйОкСвС лСгОмзФ. 

Дия оіиПР еОУмСУФбОккя оьСвС лФкзмФ Ф бжлОгзОХ, зСиж ТПежгПкмж - УФа'єзмж 
зікПйОмСвТОнії КзТОїкж УлиОпФюмь ТСяимі кПТПежгПкмОй еО УФаиіоПкеіРкжйж гСвСбСТОйж еО 
бжзСТжУмОккя ОаС еО кОгОккя лТОбО кО бжзСТжУмОккя ОФгіСбіеФОиькжХ мбСТіб (Ф мСйФ пжУиі 
ніиьйіб), О мОзСд Са'єзміб ОбмСТУьзСвС лТОбО мО/ОаС УФйідкжХ лТОб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя 
лТж бжТСакжомбі (УмбСТПккі) ОФгіСбіеФОиькжХ мбСТіб (Ф мСйФ пжУиі ніиьйіб), мОзі кПТПежгПкмж 
ббОдОюмьУя аПкПніоіОТкжйж (нОзмжпкжйж) СмТжйФбОпОйж (биОУкжзОйж) сСгС мОзжХ 
ТСяимі. 

103.4. ЙігУмОбСю гия ебіиькПккя (ейПкрПккя) біг СлСгОмзФбОккя гСХСгіб іе гдПТПиСй їХ 
лСХСгдПккя е КзТОїкж є лСгОккя кПТПежгПкмСй е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ 
лФкзмОйж 103.5 і 103.6 оієї УмОммі, СУСаі (лСгОмзСбСйФ ОвПкмФ), язО бжлиОпФє РСйФ гСХСгж, 
гСбігзж (ОаС її кСмОТіОиькС еОУбігпПкСї зСлії), язО лігмбПТгдФє, сС кПТПежгПкм є 
ТПежгПкмСй зТОїкж, е язСю ФзиОгПкС йідкОТСгкжР гСвСбіТ КзТОїкж (гОиі - гСбігзО), О мОзСд 
ікржХ гСзФйПкміб, язсС оП лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж. 

103.5. ДСбігзО бжгОємьУя зСйлПмПкмкжй (ФлСбкСбОдПкжй) СТвОкСй біглСбігкСї зТОїкж, 
бжекОпПкжй йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж, еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй біглСбігкСї зТОїкж, і лСбжккО аФмж кОиПдкжй пжкСй иПвОиіеСбОкО, 
лПТПзиОгПкО біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

103.6. К ТОеі лСмТПаж мОзО гСбігзО йСдП аФмж еОмТПаФбОкО Ф кПТПежгПкмО СУСаСю, язО 
бжлиОпФє РСйФ гСХСгж, ОаС зСкмТСиююпжй СТвОкСй ліг пОУ ТСевиягФ лжмОккя лТС 
лСбПТкПккя УФй кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь кО ікрФ гОмФ, сС лПТПгФє гОмі 
бжлиОмж гСХСгіб. 

К ТОеі лСмТПаж СУСаО, язО бжлиОпФє гСХСгж кПТПежгПкмСбі, йСдП ебПТкФмжУя гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй лТСджбОккя) сСгС 
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егіРУкПккя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, еОлжмФ гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ зТОїкж, е язСю ФзиОгПкС йідкОТСгкжР гСвСбіТ 
КзТОїкж, лТС лігмбПТгдПккя еОекОпПкСї Ф гСбігоі ікнСТйОоії. 

103.7. ЙТж егіРУкПккі юТжгжпкжйж СУСаОйж - ТПежгПкмОйж КзТОїкж СлПТОоіР е 
ікСеПйкжйж аОкзОйж, лСб'яеОкжХ е бжлиОмСю лТСоПкміб, лігмбПТгдПккя нОзмФ, сС мОзжР 
ікСеПйкжР аОкз є ТПежгПкмСй зТОїкж, е язСю ФзиОгПкС йідкОТСгкжР гСвСбіТ КзТОїкж, кП 
бжйОвОємьУя, язсС оП лігмбПТгдФємьУя бжмявСй е йідкОТСгкСвС зОмОиСвФ "International Bank 
Identifier Code" (бжгОккя S.W.I.F.T., Belgium International Organization for Standardization, 
Switzerland). 

103.8. ИУСаО, язО бжлиОпФє гСХСгж кПТПежгПкмСбі Ф ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) ТСоі, Ф ТОеі 
лСгОккя кПТПежгПкмСй гСбігзж е ікнСТйОоією еО лСлПТПгкіР ебімкжР лСгОмзСбжР лПТіСг 
(Тіз) йСдП еОУмСУФбОмж лТОбжиО йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж, еСзТПйО сСгС ебіиькПккя 
(ейПкрПккя) біг СлСгОмзФбОккя, Ф ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) ТСоі е СмТжйОккяй гСбігзж ліУия 
еОзікпПккя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

103.9. ИУСаО, язО бжлиОпФє гСХСгж кПТПежгПкмСбі, еСаСб'яеОкО Ф ТОеі егіРУкПккя Ф 
ебімкСйФ лПТіСгі (збОТмОиі) бжлиОм кПТПежгПкмОй гСХСгіб іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е 
КзТОїкж лСгОбОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй 
лТСджбОккя) ебім лТС бжлиОпПкі гСХСгж, ФмТжйОкі мО лПТПТОХСбОкі гС аюгдПмФ лСгОмзж кО 
гСХСгж кПТПежгПкміб Ф УмТСзж мО еО нСТйСю, бУмОкСбиПкжйж оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

103.10. К ТОеі кПлСгОккя кПТПежгПкмСй гСбігзж біглСбігкС гС лФкзмФ 103.4 оієї УмОммі 
гСХСгж кПТПежгПкмО іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь СлСгОмзФбОккя. 

103.11. К ТОеі язсС кПТПежгПкм ббОдОє, сС е РСвС гСХСгіб аФиС ФмТжйОкС УФйФ лСгОмзФ, 
язО лПТПбжсФє УФйФ, кОиПдкФ гС УлиОмж біглСбігкС гС лТОбжи йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ 
КзТОїкж, ТСевияг лжмОккя лТС бігрзСгФбОккя Тіекжоі егіРУкюємьУя кО лігУмОбі лСгОккя гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй лТСджбОккя) СУСаж, язО бжлиОмжиО 
гСХСгж кПТПежгПкмСбі мО ФмТжйОиО е кжХ лСгОмСз, еОябж лТС лСбПТкПккя УФйж лСгОмзФ кО 
гСХСгж іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж. 

ЗПСаХігкі гСзФйПкмж лСгОюмьУя кПТПежгПкмСй ОаС лСУОгСбСю (ФлСбкСбОдПкСю) 
СУСаСю, язО лСбжккО лігмбПТгжмж УбСї лСбкСбОдПккя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж. 

103.12. КСкмТСиююпжР СТвОк лПТПбіТяє біглСбігкіУмь гОкжХ, еОекОпПкжХ Ф еОябі мО 
лігмбПТгкжХ гСзФйПкмОХ, нОзмжпкжй гОкжй мО біглСбігкСйФ йідкОТСгкСйФ гСвСбСТФ 
КзТОїкж, О мОзСд нОзм лПТПТОХФбОккя гС аюгдПмФ біглСбігкжХ УФй лСгОмзФ СУСаСю, язО 
бжлиОмжиО гСХСгж кПТПежгПкмСбі. 

К ТОеі лігмбПТгдПккя нОзмФ еОРбСвС ФмТжйОккя УФй лСгОмзФ зСкмТСиююпжР СТвОк 
лТжРйОє ТірПккя лТС лСбПТкПккя біглСбігкСї УФйж кПТПежгПкмСбі, зСлії язСвС кОгОюмьУя 
СУСаі, язО ліг пОУ бжлиОмж гСХСгіб кПТПежгПкмСбі ФмТжйОиО лСгОмСз, мО кПТПежгПкмСбі 
(ФлСбкСбОдПкіР СУСаі). ВжУкСбСз лТС лСбПТкПккя УФй кОгйіТФ УлиОпПкСвС лСгОмзФ 
кОгУжиОємьУя гС біглСбігкСвС СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб. 

К ТОеі бігйСбж б лСбПТкПккі УФйж лСгОмзФ зСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кОгОмж 
кПТПежгПкмСбі (ФлСбкСбОдПкіР СУСаі) СаґТФкмСбОкФ біглСбігь. 

103.13. ИТвОк, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, кО лігУмОбі 
бжУкСбзФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лПТПТОХСбФє зСрмж Ф ТСейіТі, бжекОпПкСйФ Ф бжУкСбзФ, кО 
ТОХФкСз СУСаж, язО кОгйіТФ ФмТжйОиО лСгОмСз е гСХСгіб кПТПежгПкмО. 

103.14. ИУСаО, язО егіРУкжиО бжлиОмФ гСХСгФ кПТПежгПкмСбі, лСбПТмОє РСйФ Тіекжою йід 
УФйСю лСгОмзФ, язО аФиО ФмТжйОкО, мО УФйСю, кОиПдкСю гС УлиОмж біглСбігкС гС 
йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж, ліУия СмТжйОккя зСлії ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС 
лСбПТкПккя УФйж кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС ліУия еОТОХФбОккя зСрміб 
біг біглСбігкСвС СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб. 
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КСрмж, язі еО ТірПккяй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСбжккі лСбПТмОмжУь СУСаі, язО еОРбС 
ФмТжйОиО лСгОмСз е гСХСгіб кПТПежгПкмО, йСдФмь аФмж еОТОХСбОкі б ТОХФкСз УлиОмж ікржХ 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мОзСї СУСаж еО її лжУьйСбСю еОябСю, язО лСгОємьУя ліг пОУ 
ТСевиягФ еОябж кПТПежгПкмО лТС лСбПТкПккя кОгйіТФ ФмТжйОкжХ УФй лСгОмзФ. К оьСйФ ТОеі 
бжУкСбСз лТС лСбПТкПккя кОгйіТФ УлиОпПкСї УФйж лСгОмзФ гС біглСбігкСвС СТвОкФ, сС 
егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, кП кОгУжиОємьУя. 

103.15. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, еОаПелПпФє лФаиізОоію кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі 
мПзУміб мО/ОаС лПТПзиОгіб мПзУміб пжккжХ йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, сС йіУмямь 
лСиСдПккя лТС Сайік ікнСТйОоією гия лСгОмзСбжХ оіиПР, гПТдОбкСю йСбСю. 

ЛмОммя 104. ЙСТягСз кОгОккя гСлСйСвж Ф УмявкПккі лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ 
лТОбСбігкСУжкОХ 

104.1. ЗОгОккя гСлСйСвж Ф УмявкПккі лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ 
лТОбСбігкСУжкОХ, еО йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, егіРУкюємьУя б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, е ФТОХФбОккяй бжекОпПкжХ оією УмОммПю СУСаижбСУмПР. 

104.2. КСкмТСиююпжР СТвОк ліУия СмТжйОккя гСзФйПкмО ікСеПйкСї гПТдОбж, еО язжй 
егіРУкюємьУя УмявкПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ, Ф 
мТжгоямжгПккжР УмТСз бжекОпОє біглСбігкіУмь мОзСвС гСзФйПкмО йідкОТСгкжй гСвСбСТОй 
КзТОїкж. К ТОеі кПбіглСбігкСУмі мОзСвС гСзФйПкмО лСбПТмОє РСвС зСйлПмПкмкСйФ СТвОкФ 
ікСеПйкСї гПТдОбж. ЯзсС еОекОпПкжР гСзФйПкм бжекОкС мОзжй, сС біглСбігОє 
йідкОТСгкжй гСвСбСТОй КзТОїкж, зСкмТСиююпжР СТвОк кОгУжиОє лиОмкжзФ лСгОмзіб 
лСгОмзСбП лСбігСйиПккя б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ. 

104.3. ЙСгОмзСбжР аСТв б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ лПТПТОХСбФємьУя Ф вТжбкі еО 
СніоіРкжй зФТУСй вТжбкі гС ікСеПйкСї бОиюмж, бжекОпПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж 
кО гПкь кОгУжиОккя мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя. 

ЛмОммя 1041. ЙСТягСз кОгОккя гСлСйСвж Ф УмявкПккі лСгОмзіб б йідкОТСгкжХ 
лТОбСбігкСУжкОХ кО лТСХОккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 

1041.1. ЗОгОккя зСйлПмПкмкжй СТвОкСй ікСеПйкСї гПТдОбж кО лТСХОккя зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ гСлСйСвж Ф УмявкПккі лСгОмзіб кО лігУмОбі біглСбігкСвС гСзФйПкмО, бжекОпПкСвС 
УмОммяйж 393, 56, 581 оьСвС КСгПзУФ, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб 
КзТОїкж. 

1041.2. КСкмТСиююпжР СТвОк е йПмСю УмявкПккя кПУлиОпПкСї ФевСгдПкСї УФйж вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзіб ліУия УлижбФ 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя кОгіУиОккя 
біглСбігкСвС гСзФйПкмО ебПТмОємьУя гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікСеПйкСї гПТдОбж, 
ТПежгПкмСй язСї є мОзО СУСаО, лТС кОгОккя ОгйікіУмТОмжбкСї гСлСйСвж біглСбігкС гС 
лФкзмФ 1041.1 оієї УмОммі. 

ЛмОммя 105. КевСгдПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ 
105.1. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб ббОдОє, сС лСгОмзСбжР аСТв б йідкОТСгкжХ 

лТОбСбігкСУжкОХ, бжекОпПкжР зСкмТСиююпжй СТвОкСй кО лігУмОбі гСзФйПкмО ікСеПйкСї 
гПТдОбж, еО язжй егіРУкюємьУя УмявкПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ, кП біглСбігОє гіРУкСУмі, 
мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС лТСмявСй гПУямж зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО 
гкПй СмТжйОккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ лТС 
бжекОпПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ, лСгОмж пПТПе 
зСкмТСиююпжР СТвОк зСйлПмПкмкСйФ СТвОкФ ікСеПйкСї гПТдОбж УзОТвФ лТС лПТПвияг мОзСвС 
ТірПккя. 

105.2. К лПТіСг СУзОТдПккя УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя б йідкОТСгкжХ 
лТОбСбігкСУжкОХ мОзП еСаСб'яеОккя кП йСдП аФмж лСгОмзСбжй аСТвСй гС СмТжйОккя біг 
зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікСеПйкСї гПТдОбж СУмОмСпкСвС гСзФйПкмО лТС кОТОХФбОккя 
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лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ. МОзжР гСзФйПкм кОгУжиОємьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй лиОмкжзФ лСгОмзіб ТОеСй е лСгОмзСбжй лСбігСйиПккяй б 
йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 58 оьСвС КСгПзУФ. МОзП 
лСгОмзСбП лСбігСйиПккя б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ кП лігиявОє ОгйікіУмТОмжбкСйФ 
СУзОТдПккю. 

105.3. ЗО ТСевияг еОяб лиОмкжзіб лСгОмзіб лТС лПТПвияг ТірПккя зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ 
ікСеПйкСї гПТдОбж кП лСржТююмьУя кСТйж УмОммі 56 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 106. ВігзижзОккя лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ ОаС 
лСгОмзСбжХ бжйСв 

106.1. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ ОаС лСгОмзСбі бжйСвж 
ббОдОюмьУя бігзижзОкжйж, язсС зСйлПмПкмкжР СТвОк ікСеПйкСї гПТдОбж УзОУСбФє ОаС 
ейікює гСзФйПкм ікСеПйкСї гПТдОбж, еО язжй егіРУкюємьУя УмявкПккя УФйж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ. МОзі лСгОмзСбі лСбігСйиПккя б йідкОТСгкжХ 
лТОбСбігкСУжкОХ ОаС лСгОмзСбі бжйСвж ббОдОюмьУя бігзижзОкжйж е гкя СмТжйОккя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй гСзФйПкмО зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікСеПйкСї гПТдОбж ТірПккя лТС 
УзОУФбОккя ОаС ейікФ ТОкірП кОТОХСбОкСї УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ 
лТОбСбігкСУжкОХ, язжР бжкжз б ікСеПйкіР гПТдОбі. 

ЛмОммя 107. ЗОХСгж сСгС УмявкПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ 
лТОбСбігкСУжкОХ 

107.1. КСкмТСиююпжР СТвОк УОйСУміРкС лПТПТОХСбФє Ф вТжбкі УФйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ б 
йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ мО егіРУкює еОХСгж сСгС УмявкПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ 
лиОмкжзО лСгОмзФ кП ліекірП еОзікпПккя 1095 гкя, сС кОУмОє еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС 
УмТСзФ УлиОмж лСгОмзФ і еаСТФ б ікСеПйкіР гПТдОбі, еОекОпПкСвС Ф гСзФйПкмі зСйлПмПкмкСвС 
СТвОкФ ікСеПйкСї гПТдОбж, еО язжй егіРУкюємьУя УмявкПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ б 
йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ. ГТОкжпкжР УмТСз УмявкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ б 
йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ бжекОпОємьУя біглСбігкС гС лФкзмФ 102.4 УмОммі 102 оьСвС 
КСгПзУФ, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 108. ЗОТОХФбОккя лПкі мО рмТОнкжХ УОкзоіР кО УФйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ б 
йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ 

108.1. ЙПкя кП кОТОХСбФємьУя кО УФйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ 
лТОбСбігкСУжкОХ лТж бжзСкОккі гСзФйПкмО ікСеПйкСї гПТдОбж, еО язжй егіРУкюємьУя 
УмявкПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ. 

108.2. ОмТОнкі УОкзоії кО УФйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ кП 
кОзиОгОюмьУя лТж бжзСкОккі гСзФйПкмО ікСеПйкСї гПТдОбж, еО язжй егіРУкюємьУя 
УмявкПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ б йідкОТСгкжХ лТОбСбігкСУжкОХ. 

ЛмОммя 1081. ЙСТягСз лТСбПгПккя лТСоПгФТж беОєйкСвС ФевСгдПккя 
1081.1. ЙТСоПгФТО беОєйкСвС ФевСгдПккя. 
1081.1.1. ЯзсС СУСаО ббОдОє, сС б ТПеФиьмОмі гії ОаС ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 

КзТОїкж ОаС біглСбігкСвС СТвОкФ биОгж ікрСї зТОїкж бСкО ліггОємьУя пж ліггОбОмжйПмьУя 
СлСгОмзФбОккю, сС кП біглСбігОє лСиСдПккяй йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж лТС 
ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя, бСкО йСдП, кПеОиПдкС біг еОУСаіб лТОбСбСвС 
еОХжУмФ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, лСгОмж еОябФ лТС ТСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю 
беОєйкСвС ФевСгдПккя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ оією УмОммПю. 

1081.1.2. ЙТОбС кО лСгОккя еОябж лТС ТСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС 
ФевСгдПккя, лПТПгаОпПкСю оією УмОммПю, йОюмь СУСаж (ТПежгПкмж ОаС кПТПежгПкмж), язсС 
мОзП лТОбС лПТПгаОпПкП пжккжй йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж лТС ФкжзкПккя 
лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя. 
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1081.1.3. ЗОябО лТС ТСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя лСгОємьУя 
лиОмкжзСй лСгОмзіб гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ КзТОїкж. 

Дия оіиПР оієї УмОммі зСйлПмПкмкжй СТвОкСй КзТОїкж є оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя, 
ОаС ФлСбкСбОдПкжР кжй ікржР СТвОк. 

К ТОеі язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж лТС ФкжзкПккя 
лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя, ТірПккя сСгС гПиПвФбОккя лСбкСбОдПкь УмСУСбкС лТСбПгПккя 
лТСоПгФТж беОєйкСвС ФевСгдПккя ікрСйФ СТвОкФ лТжРйОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЯзсС зСйлПмПкмкжР СТвОк КзТОїкж ФлСбкСбОджб ікржР СТвОк лТСбСгжр лТСоПгФТФ 
беОєйкСвС ФевСгдПккя, біглСбігкжР ФлСбкСбОдПкжР зСйлПмПкмкжР СТвОк кПбігзиОгкС 
лСбігСйияє зСйлПмПкмкжР СТвОк ікрСї зТОїкж, е язСю ФзиОгПкС йідкОТСгкжР гСвСбіТ, лТС 
СмТжйОккя біглСбігкжХ лСбкСбОдПкь. 

1081.1.4. ВжйСвж гС еОябж лТС ТСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя мО 
лСТягСз ТСевиягФ еОябж (УлТОбж) бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

1081.1.5. З йПмСю еОаПелПпПккя СгкСекОпкСУмі ОаС ФУФкПккя ТСеаідкСУмПР Ф миФйОпПккі 
мО/ОаС еОУмСУФбОккі лСиСдПкь йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС 
СлСгОмзФбОккя ОаС е йПмСю лТСбПгПккя зСкУФиьмОоіР сСгС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС 
СлСгОмзФбОккя Ф бжлОгзОХ, кП СХСлиПкжХ аПелСУПТПгкьС лСиСдПккяйж йідкОТСгкСвС 
гСвСбСТФ КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя, лТСоПгФТО беОєйкСвС 
ФевСгдПккя йСдП аФмж ікіоіРСбОкО зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

1081.2. ЗОябО лТС ТСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя. 
1081.2.1. ЗОябО лТС ТСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя лСгОємьУя 

лиОмкжзСй лСгОмзіб гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ гС лСпОмзФ ОаС ліУия лТСбПгПккя лСгОмзСбСї 
лПТПбіТзж, Ф мСйФ пжУиі лПТПбіТзж е лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ 
"бжмявкФмСї ТФзж", е СлжУСй СаУмОбжк, язі УбігпОмь лТС йСдижбіУмь лСТФрПккя лТОб 
лиОмкжзО лСгОмзіб, сС бжлижбОюмь е йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж лТС ФкжзкПккя 
лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя. 

ЗОябО лТС ТСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя лСгОємьУя лиОмкжзСй 
лСгОмзіб еО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя лСгОмзСбСї лПТПбіТзж ліУия СмТжйОккя ТірПккя еО 
ТПеФиьмОмОйж СУзОТдПккя ТПеФиьмОміб лСгОмзСбСї лПТПбіТзж б ОгйікіУмТОмжбкСйФ лСТягзФ 
лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб СгкСпОУкС е мОзСю еОябСю лжУьйСбС лСбігСйияє зСкмТСиююпжР 
СТвОк лТС лСгОккя еОябж лТС ТСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя сСгС 
СаУмОбжк, бжзиОгПкжХ б Озмі лПТПбіТзж, кО лігУмОбі язСвС бжгОкС лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-
ТірПккя. 

1081.2.2. К ТОеі СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй біг лиОмкжзО лСгОмзіб лСбігСйиПккя 
лТС лСгОкФ еОябФ лТС ТСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя, ТірПккя 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС бжекОпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь е лжмОкь, лСТФрПкжХ Ф еОябі, 
ббОдОємьУя кПФевСгдПкжй гС гкя еОбПТрПккя ТСевиягФ еОябж (УлТОбж) еО лТСоПгФТСю 
беОєйкСвС ФевСгдПккя ОаС, язсС Ф лТжРкяммі еОябж бігйСбиПкС, гС гОмж кОлТОбиПккя 
лСбігСйиПккя лТС бігйСбФ. 

1081.2.3. ЙиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС лСгОмж еОябФ лТС ТСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю 
беОєйкСвС ФевСгдПккя кП ліекірП 1095 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж ФевСгдПккя вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСї лПТПбіТзж, Ф мСйФ пжУиі лПТПбіТзж е 
лжмОкь гСмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 

1081.2.4. ИУСаО, язО є ТПежгПкмСй КзТОїкж мО ббОдОє, сС б ТПеФиьмОмі гії ОаС ТірПккя 
СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж ікСеПйкСї гПТдОбж бСкО ліггОємьУя пж ліггОбОмжйПмьУя 
СлСгОмзФбОккю, язП кП біглСбігОє лСиСдПккяй йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж лТС 
ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя, йОє лТОбС лСгОмж еОябФ лТС ТСевияг УлТОбж еО 
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лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ КзТОїкж лТСмявСй 1095 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС бпжкПккя гії ОаС лТжРкяммя ТірПккя 
біглСбігкжй СТвОкСй ікСеПйкСї гПТдОбж. 

1081.3. КСевияг еОябж Ф УлТОбі еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя. 
1081.3.1. КСйлПмПкмкжР СТвОк КзТОїкж егіРУкює ТСевияг еОябж лиОмкжзО лСгОмзіб мО 

бУмОкСбиює, пж лігиявОє УлТОбО ТСевиягФ еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя. 
Йіг пОУ ТСевиягФ еОябж зСйлПмПкмкжР СТвОк КзТОїкж егіРУкює лПТПбіТзФ гСзФйПкміб, 

кОгОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб, кО біглСбігкіУмь бжйСвОй гС еОябж лТС ТСевияг УлТОбж еО 
лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя, бУмОкСбиПкСю біглСбігкС гС ліглФкзмФ 1081.1.4 лФкзмФ 
1081.1 оієї УмОммі, мО лПТПбіТяє кОябкіУмь лігУмОб гия ТСевиягФ ОаС бігйСбж Ф ТСевиягі 
УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя евігкС е йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж 
лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя, кО лігУмОбі язСвС лСгОкС еОябФ. 

1081.3.2. Йіг пОУ ТСевиягФ еОябж зСйлПмПкмкжР СТвОк КзТОїкж йОє лТОбС еОлжмФбОмж Ф 
лиОмкжзО лСгОмзіб гСгОмзСбі гСзФйПкмж мО лСяУкПккя, сС УмСУФюмьУя СаУмОбжк, 
бжзиОгПкжХ Ф еОябі, ОаС бжйОвОмж ФУФкПккя лСТФрПкь, гСлФсПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб ліг 
пОУ УзиОгОккя гСзФйПкміб. 

1081.3.3. ЗО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ еОябж язО біглСбігОє бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй 
ліглФкзмСй 1081.1.4 лФкзмФ 1081.1 оієї УмОммі, зСйлПмПкмкжР СТвОк КзТОїкж кП ліекірП 60 
ТСаСпжХ гкіб е гОмж СмТжйОккя еОябж біг лиОмкжзО лСгОмзіб лСбігСйияє лиОмкжзО лСгОмзіб 
Ф лжУьйСбіР нСТйі лТС лСпОмСз ТСевиягФ ОаС бігйСбФ б ТСевиягі УлТОбж еО лТСоПгФТСю 
беОєйкСвС ФевСгдПккя іе еОекОпПккяй лТжпжкж бігйСбж. 

1081.4. ЙігУмОбОйж гия бігйСбж Ф лТжРкяммі еОябж гС ТСевиягФ еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС 
ФевСгдПккя є: 

 лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб еОябж, язО кП біглСбігОє бжйСвОй оієї УмОммі, ОаС 
кПФУФкПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лСТФрПкь, гСлФсПкжХ лТж УзиОгОккі еОябж, кО 
лжУьйСбФ бжйСвФ зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ КзТОїкж Ф УмТСзж, бжекОпПкі Ф бжйСеі; 

 кПкОгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб гСзФйПкміб ОаС СаґТФкмСбОкжХ лСяУкПкь кО 
лжУьйСбжР еОлжм зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ КзТОїкж ОаС кПкОгОккя лСяУкПкь лТС 
лТжпжкФ кПйСдижбСУмі кОгОккя мОзжХ гСзФйПкміб пж ікнСТйОоії; 

 бігУФмкіУмь лСТФрПккя лТОб лиОмкжзО лСгОмзіб, лПТПгаОпПкжХ йідкОТСгкжй 
гСвСбСТСй КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя; 

 кОябкіУмь ТСелСпОмСвС, ОиП кП еОзікпПкСвС СУзОТдПккя б ОгйікіУмТОмжбкСйФ ОаС 
УФгСбСйФ лСТягзФ е мжХ УОйжХ лжмОкь, сСгС язжХ лСгОкО еОябО лТС ТСевияг УлТОбж 
еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя; 

 УФгСбП ТірПккя УмСУСбкС мжХ УОйжХ лжмОкь, сСгС язжХ лСгОкО еОябО лТС ТСевияг 
УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя. 

ВігйСбО лиОмкжзО лСгОмзіб біг ФпОУмі Ф зСкУФиьмОоіяХ е зСйлПмПкмкжй СТвОкСй ікСеПйкСї 
гПТдОбж ліг пОУ ТСевиягФ УлТОбж біглСбігкС гС ліглФкзмФ 1081.5.2 лФкзмФ 1081.5 оієї УмОммі 
кП є лігУмОбСю гия бігйСбж Ф еОгСбСиПккі РСвС еОябж. 

1081.5. КСевияг УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя. 
108.5.1. ДОмСю лСпОмзФ ТСевиягФ УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя 

ббОдОємьУя гОмО лСбігСйиПккя кОлТОбиПкСвС лиОмкжзФ лСгОмзіб біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
1081.3.3 лФкзмФ 108.3 оієї УмОммі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС лСиСдПккяйж пжккСвС 
йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя. 

1081.5.2. КСйлПмПкмкжР СТвОк КзТОїкж ебПТмОємьУя гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ гПТдОбж, е 
язСю ФзиОгПкС йідкОТСгкжР гСвСбіТ, кО лігУмОбі язСвС лСгОкС еОябФ лТС ТСевияг УлТОбж еО 
лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя. 

Йіг пОУ ТСевиягФ УлТОбж Ф ТОеі кПСаХігкСУмі зСйлПмПкмкжР СТвОк КзТОїкж йОє лТОбС 
еОиФпОмж лТПгУмОбкжзіб лиОмкжзО лСгОмзіб гС зСкУФиьмОоіР е зСйлПмПкмкжй СТвОкСй ікрСї 
зТОїкж. КпОУмь лиОмкжзО лСгОмзіб кО ПмОлі ТСевиягФ УлТОбж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС 
ФевСгдПккя кП є СаСб'яезСбСю. 
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1081.5.3. ЗО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя зСкУФиьмОоіР е зСйлПмПкмкжй СТвОкСй ікрСї 
зТОїкж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя зСйлПмПкмкжР СТвОк КзТОїкж лСбігСйияє 
лиОмкжзО лСгОмзіб мО зСкмТСиююпжР СТвОк Ф лжУьйСбіР нСТйі лТС ТПеФиьмОмж ТСевиягФ 
УлТОбж. 

1081.5.4. ЙТСоПгФТО беОєйкСвС ФевСгдПккя йСдП аФмж лТжлжкПкО Ф аФгь-язжР йСйПкм кО 
лігУмОбі еОябж лиОмкжзО лСгОмзіб лТС її лТжлжкПккя. 

1081.6. ИУСаижбСУмі лТСбПгПккя лТСоПгФТж беОєйкСвС ФевСгдПккя Ф ТОеі кОТОХФбОккя 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж КзТОїкж. 

1081.6.1. КСйлПмПкмкжР СТвОк лСбігСйияє зСкмТСиююпжР СТвОк лТС ТПеФиьмОмж ТСевиягФ 
еОябж (УлТОбж) кП ліекірП л'ямж ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй лТжРкяммя біглСбігкСвС 
ТірПккя. КСкмТСиююпі СТвОкж кП йОюмь лТОбО лТжРйОмж аФгь-язі ТірПккя, язі лТСмжТіпОмь 
гСйСбиПкСУмяй, гСУявкФмжй Ф ТОйзОХ лТСоПгФТж беОєйкСвС ФевСгдПккя, мО йОюмь 
еОаПелПпжмж ТПОиіеОоію мОзжХ гСУявкФмжХ гСйСбиПкСУмПР, Ф мСйФ пжУиі рияХСй лПТПвиягФ 
ФевСгдПкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь б ОгйікіУмТОмжбкСйФ лСТягзФ. 

1081.6.2. ЯзсС зСйлПмПкмкі СТвОкж гСУявиж гСйСбиПкСУмПР, язжйж бжекОкС лСбкіУмю ОаС 
пОУмзСбС, сС лиОмкжз лСгОмзФ ліггОбОбУя ОаС ліггОємьУя СлСгОмзФбОккю, язП кП 
біглСбігОє ФйСбОй йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС 
СлСгОмзФбОккя, зСкмТСиююпжР СТвОк Ф ТОеі, язсС лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя еО 
ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж аФиж лТжРкямі - УзОУСбФє оі лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя і 
кОлТОбияє лиОмкжзФ лСгОмзіб кСбі лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя б йПдОХ УФйж, 
СаґТФкмСбОкіУмь кОТОХФбОккя язСї аФиО бжекОкО б йПдОХ гСйСбиПкСУмПР йід 
зСйлПмПкмкжйж СТвОкОйж. 

1081.6.3. ЙТж лТСбПгПккі лТСоПгФТж беОєйкСвС ФевСгдПккя лиОмкжз лСгОмзіб 
еСаСб'яеОкжР: 

 лігмТжйФбОмж ОзмФОиькіУмь ікнСТйОоії, йОмПТіОиіб мО гСзФйПкміб, кОгОкжХ 
зСйлПмПкмкжй СТвОкОй гия лТСбПгПккя лТСоПгФТж беОєйкСвС ФевСгдПккя; 

 ікнСТйФбОмж лТС аФгь-язі ейікж Ф нОзмОХ пж СаУмОбжкОХ, язі еФйСбжиж бжкжзкПккя 
лігУмОб гия лТСбПгПккя лТСоПгФТж беОєйкСвС ФевСгдПккя. 

1081.6.4. ЙТСоПгФТО беОєйкСвС ФевСгдПккя кП йСдП лТСбСгжмжУя СгкСпОУкС е 
СУзОТдПккяй б ОгйікіУмТОмжбкСйФ ОаС УФгСбСйФ лСТягзФ сСгС мСвС УОйСвС ТірПккя 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

КірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кП йСдП аФмж СУзОТдПкП б ОгйікіУмТОмжбкСйФ лСТягзФ 
ліУия гСУявкПккя гСйСбиПкСУмПР еО ТПеФиьмОмОйж РСвС ТСевиягФ еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС 
ФевСгдПккя. 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ кП евСгПк е ТПеФиьмОмОйж гСйСбиПкСУмПР, гСУявкФмжХ йід 
зСйлПмПкмкжйж СТвОкОйж еО лТСоПгФТСю беОєйкСвС ФевСгдПккя, бік йОє лТОбС СУзОТджмж 
ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ б УФгСбСйФ лСТягзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 56.18 УмОммі 56 
оьСвС КСгПзУФ. 

ГЙАВА 11. ВІДЙИВІДАЙЬЗІЛМЬ 

ЛмОммя 109. ЗОвОиькі лСиСдПккя 
109.1. ЙСгОмзСбжй лТОбСлСТФрПккяй є лТСмжлТОбкП, бжккП (Ф бжлОгзОХ, лТяйС 

лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй) гіяккя (гія пж аПегіяиькіУмь) лиОмкжзО лСгОмзФ (б мСйФ пжУиі 
СУіа, лТжТібкякжХ гС кьСвС), зСкмТСиююпжХ СТвОкіб мО/ОаС їХ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа, 
ікржХ УФа'єзміб Ф бжлОгзОХ, лТяйС лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

Діяккя ббОдОюмьУя бпжкПкжйж ФйжУкС, язсС іУкФюмь гСбПгПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй 
СаУмОбжкж, язі УбігпОмь, сС лиОмкжз лСгОмзіб ФгОбОкС, оіиПУлТяйСбОкС УмбСТжб ФйСбж, язі 
кП йСдФмь йОмж ікрСї йПмж, зТій яз кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя бжйСв, 
ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСгОбУмбСй, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж. 
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109.2. ЙСТФрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО мО лСТФрПкь бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ікржй 
еОзСкСгОбУмбСй, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, мявкП 
еО УСаСю біглСбігОиькіУмь, лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

109.3. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 123.2 - 123.5 УмОммі 123, лФкзмОйж 124.2, 124.3 
УмОммі 124, лФкзмОйж 1251.2 - 1251.4 УмОммі 1251 оьСвС КСгПзУФ, кПСаХігкСю ФйСбСю 
лТжмявкПккя СУСаж гС нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя лСгОмзСбСвС 
лТОбСлСТФрПккя є бУмОкСбиПккя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж бжкж СУСаж. 

109.4. КСкмТСиююпі СТвОкж кПУФмь біглСбігОиькіУмь еО бпжкПккя лСгОмзСбжХ 
лТОбСлСТФрПкь кПеОиПдкС біг кОябкСУмі бжкж. 

ЛмОммя 110. ЛФа'єзмж, язі лТжмявОюмьУя гС біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя лСгОмзСбжХ 
лТОбСлСТФрПкь 

110.1. ЙиОмкжзж лСгОмзіб, лСгОмзСбі ОвПкмж, О мОзСд ікрі УФа'єзмж Ф бжлОгзОХ, лТяйС 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, кПУФмь нікОкУСбФ біглСбігОиькіУмь еО бпжкПккя лСгОмзСбжХ 
лТОбСлСТФрПкь. 

110.2. ЛіежпкО СУСаО - лиОмкжз лСгОмзФ кПУП нікОкУСбФ біглСбігОиькіУмь еО ФйСбж 
кОябкСУмі кО йСйПкм бпжкПккя лСгОмзСбСвС лТОбСлСТФрПккя лСбкСї ожбіиькСї 
гієегОмкСУмі. 

110.3. КСкмТСиююпі СТвОкж кПУФмь біглСбігОиькіУмь Ф бжвиягі бігрзСгФбОккя рзСгж 
СУСаі, УмСУСбкС язСї аФиС бпжкПкС лСгОмзСбП лТОбСлСТФрПккя, біглСбігкС гС лСиСдПкь 
УмОммі 114 оьСвС КСгПзУФ. КСкмТСиююпі СТвОкж кПУФмь біглСбігОиькіУмь еО бпжкПккя 
лСгОмзСбжХ лТОбСлСТФрПкь лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж мОзжХ зСкмТСиююпжХ 
СТвОкіб. 

110.4. ЗОзСккі лТПгУмОбкжзж лиОмкжзіб лСгОмзіб - ніежпкжХ СУіа евігкС еі УмОммПю 242 
МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж Ф ТОеі кПбжзСкОккя СаСб'яезіб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, 
кПУФмь нікОкУСбФ біглСбігОиькіУмь, бУмОкСбиПкФ гия лиОмкжзіб лСгОмзіб. 

110.5. ЮТжгжпкО СУСаО - лиОмкжз лСгОмзФ кПУП нікОкУСбФ біглСбігОиькіУмь еО бпжкПккя 
лСгОмзСбжХ лТОбСлСТФрПкь її бігСзТПйиПкжйж лігТСегіиОйж. 

ЛмОммя 111. ВіглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя еОзСкіб е лжмОкь СлСгОмзФбОккя мО ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж 

111.1. ЗО лСТФрПккя еОзСкіб е лжмОкь СлСгОмзФбОккя мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь 
еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, еОУмСУСбФюмьУя мОзі бжгж 
юТжгжпкСї біглСбігОиькСУмі: 

111.1.1. нікОкУСбО; 
111.1.2. ОгйікіУмТОмжбкО; 
111.1.3. зТжйікОиькО. 
111.2. ЛікОкУСбО біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя еОзСкіб е лжмОкь СлСгОмзФбОккя мО 

ікрСвС еОзСкСгОбУмбО бУмОкСбиюємьУя мО еОУмСУСбФємьУя евігкС е ожй КСгПзУСй мО 
ікржйж еОзСкОйж. ЛікОкУСбО біглСбігОиькіУмь, сС бУмОкСбиюємьУя евігкС е ожй КСгПзУСй, 
еОУмСУСбФємьУя Ф бжвиягі рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР (рмТОніб). 

ЛікОкУСбО біглСбігОиькіУмь, сС бУмОкСбиюємьУя евігкС е ікржйж еОзСкОйж, зСкмТСиь еО 
гСмТжйОккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, йСдП еОУмСУСбФбОмжУя Ф бжвиягі 
рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР (рмТОніб) мО/ОаС лПкі. 

111.3. ЙТжмявкПккя ніежпкСї ОаС юТжгжпкСї СУСаж гС нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі еО 
лСгОмзСбП лТОбСлСТФрПккя кП ебіиькяє ніежпкФ СУСаФ пж лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) 
СУіа/юТжгжпкСї СУСаж Ф лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй бжлОгзОХ біг юТжгжпкСї біглСбігОиькСУмі 
ікржХ бжгіб. 

ЙТжмявкПккя ніежпкСї ОаС юТжгжпкСї СУСаж гС нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі еО лСгОмзСбП 
лТОбСлСТФрПккя, сС лПТПгаОпОє бУмОкСбиПккя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж бжкж СУСаж, кП 
лПТПгаОпОє лТПеФйлоії кОябкСУмі бжкж ніежпкСї СУСаж пж лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа 
юТжгжпкСї СУСаж Ф бжлОгзОХ лТжмявкПккя ніежпкСї СУСаж пж лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа 
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юТжгжпкСї СУСаж гС юТжгжпкСї біглСбігОиькСУмі ікржХ бжгіб мО кП ебіиькяє біг СаСб'яезФ її 
гСбПгПккя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСй. 

111.4. ИУСаО ббОдОємьУя мОзСю, сС бпжкжиО лТОбСлСТФрПккя лСбмСТкС, язсС бСкО аФиО 
лТжмявкФмО гС біглСбігОиькСУмі Ф бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй лСТягзФ. 

111.5. МТжбОюпП лТОбСлСТФрПккя - аПелПТПТбкП кПбжзСкОккя кСТй оьСвС КСгПзУФ 
лиОмкжзСй лСгОмзіб, язжР бпжкжб лПбкі гії пж гСлФУмжб аПегіяиькіУмь і кП бпжкяб 
лСгОиьржХ гіР гия РСвС ФУФкПккя гС йСйПкмФ бжябиПккя мОзСвС лТОбСлСТФрПккя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

ЛмОммя 112. ЗОвОиькі ФйСбж лТжмявкПккя гС нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя 
лСгОмзСбжХ лТОбСлСТФрПкь мО лСТФрПккя ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО 
гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж 

112.1. ИУСаО йСдП аФмж лТжмявкФмО гС нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя 
лСгОмзСбСвС лТОбСлСТФрПккя еО ФйСбж кОябкСУмі б її гіяккі (гії ОаС аПегіяиькСУмі) бжкж, 
зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

112.2. ИУСаО ббОдОємьУя бжккСю Ф бпжкПккі лТОбСлСТФрПккя, язсС аФгП бУмОкСбиПкС, 
сС бСкО йОиО йСдижбіУмь гия гСмТжйОккя лТОбжи мО кСТй, еО лСТФрПккя язжХ ожй 
КСгПзУСй лПТПгаОпПкО біглСбігОиькіУмь, лТСмП кП бджиО гСУмОмкіХ еОХСгіб сСгС їХ 
гСмТжйОккя. 

Вджмі лиОмкжзСй лСгОмзіб еОХСгж сСгС гСмТжйОккя лТОбжи мО кСТй лСгОмзСбСвС 
еОзСкСгОбУмбО ббОдОюмьУя гСУмОмкійж, язсС зСкмТСиююпжР СТвОк кП гСбПгП, сС, 
бпжкяюпж лПбкі гії ОаС гСлФУзОюпж аПегіяиькіУмь, еО язі лПТПгаОпПкО біглСбігОиькіУмь, 
лиОмкжз лСгОмзіб гіяб кПТСеФйкС, кПгСаТСУСбіУкС мО аПе кОиПдкСї СаОпкСУмі. 

112.3. ИУСаО кП йСдП аФмж лТжмявкФмО гС нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя 
лСгОмзСбСвС лТОбСлСТФрПккя ікОзрП, яз кО лігУмОбОХ і б лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 

112.4. ИУСаО кП йСдП аФмж лТжмявкФмО гбіпі гС біглСбігОиькСУмі СгкСвС бжгФ еО бпжкПккя 
СгкСвС і мСвС УОйСвС лСгОмзСбСвС лТОбСлСТФрПккя. 

112.5. ЙігУмОбСю гия лТжмявкПккя СУСаж гС нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя 
лСгОмзСбСвС лТОбСлСТФрПккя мО УмявкПккя рмТОнФ є лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя, сС 
біглСбігОє бжйСвОй, бжекОпПкжй лФкзмСй 58.1 УмОммі 58 оьСвС КСгПзУФ. 

112.6. ЙТжмявкПккя ОаС ебіиькПккя СУСаж біг нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя 
лСгОмзСбСвС лТОбСлСТФрПккя кП ебіиькяє її біг бжзСкОккя лСгОмзСбСвС СаСб’яезФ, О мОзСд 
ікрСвС СаСб’яезФ, лПТПгаОпПкСвС ожй КСгПзУСй, лСТФрПккя язСвС УмОиС лігУмОбСю гия 
лТжмявкПккя гС біглСбігОиькСУмі. 

112.7. К ТОеі язсС зСкмТСиююпжР СТвОк кП гСбПгП, сС лиОмкжз лСгОмзіб йОб йСдижбіУмь 
гия гСмТжйОккя лТОбжи мО кСТй, еО лСТФрПккя язжХ ожй КСгПзУСй лПТПгаОпПкО 
біглСбігОиькіУмь, лТСмП кП бджб гСУмОмкіХ еОХСгіб сСгС їХ гСмТжйОккя, лиОмкжз лСгОмзіб 
кП йСдП аФмж лТжмявкФмжР гС біглСбігОиькСУмі еО мОзП лСТФрПккя. ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ 
еОУмСУСбФюмьУя бжзиюпкС б ТОеі, язсС ФйСбСю лТжмявкПккя гС нікОкУСбСї 
біглСбігОиькСУмі еО лСгОмзСбП лТОбСлСТФрПккя є кОябкіУмь бжкж лиОмкжзО лСгОмзіб. 

ЙСТягСз гСбПгПккя СаУмОбжк, еО язжХ СУСаО йСдП аФмж лТжмявкФмО гС нікОкУСбСї 
біглСбігОиькСУмі еО бпжкПкП лСгОмзСбП лТОбСлСТФрПккя, б йПдОХ УФгСбСвС лТСбОгдПккя 
бжекОпОємьУя лТСоПУФОиькжй еОзСкСгОбУмбСй. 

КУі УФйкібж сСгС кОябкСУмі СаУмОбжк, еО язжХ СУСаО йСдП аФмж лТжмявкФмО гС 
біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, 
зСкмТСиь еО язжй лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпжР СТвОк, мТОзмФюмьУя кО зСТжУмь мОзСї СУСаж. 

112.8. ИаУмОбжкОйж, сС ебіиькяюмь біг нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя 
лСгОмзСбжХ лТОбСлСТФрПкь мО лСТФрПккя ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО 
гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, є: 

112.8.1. Улижб УмТСзіб гОбкСУмі еОУмСУФбОккя рмТОніб еО бпжкПккя лСгОмзСбСвС 
лТОбСлСТФрПккя; 
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112.8.2. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) СУСаСю, язО гіяиО Ф біглСбігкСУмі гС 
ікгжбігФОиькСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії, кОгОкСї мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф лОлПТСбіР ОаС 
ПиПзмТСккіР нСТйі, еО ФйСбж, сС мОзО зСкУФиьмОоія еОТПєУмТСбОкО б єгжкСйФ ТПєУмТі 
ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР, ОаС гС ФеОвОиькююпСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії 
мО/ОаС гС бжУкСбзФ Са'єгкОкСї лОиОмж, ВПижзСї ЙОиОмж ВПТХСбкСвС ЛФгФ сСгС еОУмСУФбОккя 
кСТйж лТОбО, біг язСвС б лСгОиьрСйФ аФиС бігУмФлиПкС; 

112.8.3. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) СУСаСю, язО гіяиО Ф біглСбігкСУмі гС 
лТОбСбжХ бжУкСбзіб ВПТХСбкСвС ЛФгФ, бжзиОгПкжХ Ф ТірПккі еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ 
еТОезСбСї УлТОбж, язі б лСгОиьрСйФ аФиС ейікПкС еО кОУиігзОйж лПТПвиягФ ВПижзСю 
ЙОиОмСю ВПТХСбкСвС ЛФгФ; 

112.8.4. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) бкОУиігСз кПеОзСккжХ ТірПкь, гіР ОаС 
аПегіяиькСУмі зСкмТСиююпжХ СТвОкіб; 

112.8.5. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) е бжкж аОкзФ, СТвОкФ, сС егіРУкює 
зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ 
лСУиФв, ПзбОРТО, ПйімПкмО ПиПзмТСккжХ вТСрПР (сСгС лСгОмзСбжХ лТОбСлСТФрПкь, 
лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 124 і 1251 оьСвС КСгПзУФ); 

112.8.6. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) е бжкж СлПТОмСТО лСрмСбСвС еб'яезФ, 
ікнСТйОоія лТС язСвС йіУмжмьУя б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі СлПТОмСТіб лСрмСбСвС 
еб'яезФ, еО ФйСбж бжзСкОккя СаСб'яезФ, бжекОпПкСвС ОаеОоСй гТФвжй лФкзмФ 49.6 УмОммі 49 
оьСвС КСгПзУФ; 

112.8.7. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) бкОУиігСз бжябиПккя б ТСаСмі 
ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ мПХкіпкСї мО/ОаС йПмСгСиСвіпкСї лСйжизж пж мПХкіпкСвС еаСю б 
ТСаСмі ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ і бжекОккя мОзСї лСйжизж/еаСю мПХкіпкжй ОгйікіУмТОмСТСй 
мО/ОаС йПмСгСиСвСй ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ ОаС евігкС е лСбігСйиПккяй кО СніоіРкСйФ 
бПаУОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
ОаС лігмбПТгдПккя її/РСвС іУкФбОккя ТірПккяй УФгФ, язсС лСТФрПккя аФиж еФйСбиПкі 
бжзиюпкС мПХкіпкСю мО/ОаС йПмСгСиСвіпкСю лСйжизСю пж мПХкіпкжй еаСєй Ф ТСаСмі 
ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ. 

ЗПкОТОХФбОккя рмТОніб мО/ОаС лПкі еО лСТФрПккя, сС аФиж еФйСбиПкі бжзиюпкС 
мПХкіпкСю мО/ОаС йПмСгСиСвіпкСю лСйжизСю пж мПХкіпкжй еаСєй Ф ТСаСмі ПиПзмТСккСвС 
зОаікПмФ, еОзТілиюємьУя (ТПОиіеФємьУя) Ф лТСвТОйкСйФ еОаПелПпПккі, язП еОУмСУСбФємьУя 
гия ОбмСйОмжпкСвС ТСеТОХФкзФ рмТОніб мО/ОаС лПкі еО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС 
еОзСкСгОбУмбО; 

112.8.8. УОйСУміРкП бжлТОбиПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб е гСмТжйОккяй лСТягзФ, бжйСв мО 
СайПдПкь, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 50 оьСвС КСгПзУФ, лСйжиСз, сС йіУмямьУя Ф ТОкірП 
лСгОкжХ кжй лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ мО ТСеТОХФкзОХ (ФмСпкююпжХ лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ 
мО ТСеТОХФкзОХ), еО ФйСбж УлиОмж УОйСУміРкС гСкОТОХСбОкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО 
рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР (рмТОніб), лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 50.1 УмОммі 50 оьСвС 
КСгПзУФ (сСгС лТОбСлСТФрПккя, лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 123.1 УмОммі 123 оьСвС КСгПзУФ). 

ЗПбжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб бжйСв, лПТПгаОпПкжХ ОаеОоОйж мТПмій - л'ямжй лФкзмФ 
50.1 УмОммі 50 оьСвС КСгПзУФ, б пОУмжкі УОйСУміРкСвС кОТОХФбОккя мО УлиОмж рмТОнФ, 
лПТПгаОпПкСвС ожй лФкзмСй, мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ біглСбігкС гС лФкзмФ 
120.2 УмОммі 120 оьСвС КСгПзУФ; 

112.8.9. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) бкОУиігСз СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж 
(нСТУ-йОдСТФ); 

112.8.10. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) СУСаСю, язО гіяиО біглСбігкС гС 
зСкУФиьмОоії е лжмОкь лТОзмжпкСвС еОУмСУФбОккя СзТПйжХ кСТй еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е 
лжмОкь йжмкСї УлТОбж, кОгОкСї б лжУьйСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі, О мОзСд гС 
ФеОвОиькююпСї зСкУФиьмОоії, еСзТПйО кО лігУмОбі мСвС, сС Ф лСгОиьрСйФ мОзі зСкУФиьмОоії 
аФиж ейікПкі ОаС УзОУСбОкі; 

112.8.11. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) СУСаСю, язО гіяиО біглСбігкС гС 
кОгОкСвС лСлПТПгкьСвС ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ лТС еОУмСУФбОккя СзТПйжХ лСиСдПкь 
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еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, Ф мСйФ пжУиі б ТОеі, язсС мОзП ТірПккя б 
лСгОиьрСйФ аФиС бігзижзОкС е лТжпжк, бУмОкСбиПкжХ лФкзмОйж 2, 3 пОУмжкж УьСйСї УмОммі 
23 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

112.8.12. ікрі бжлОгзж ебіиькПккя біг нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкі ожй 
КСгПзУСй ОаС Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 1121. ИаУмОбжкж, сС лСй'язрФюмь біглСбігОиькіУмь СУСаж 
1121.1. ДС СаУмОбжк, сС лСй'язрФюмь біглСбігОиькіУмь СУСаж еО бпжкПккя 

лТОбСлСТФрПкь, кОиПдОмь: 
1121.1.1. бпжкПккя гіяккя ліг ближбСй лСвТСеж, лТжйФУФ ОаС пПТПе йОмПТіОиькФ, 

УиФдаСбФ пж ікрФ еОиПдкіУмь; 
1121.1.2. бпжкПккя гіяккя лТж еаівФ мядзжХ СУСажУмжХ пж УійПРкжХ СаУмОбжк; 
1121.1.3. УОйСУміРкП лСбігСйиПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТС бпжкПкП кжй 

лТОбСлСТФрПккя (зТій УзиОгіб лТОбСлСТФрПкь, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 123 мО 1251 оьСвС 
КСгПзУФ). 

1121.2. КСкмТСиююпжР СТвОк йСдП бжекОмж СаУмОбжкОйж сС лСй'язрФюмь 
біглСбігОиькіУмь СУСаж, мОзСд і ікрі СаУмОбжкж, кП лПТПгаОпПкі лФкзмСй 1121.1 оієї УмОммі. 

ЛмОммя 113. ОмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії (рмТОнж) 
113.1. ГТОкжпкі УмТСзж еОУмСУФбОккя рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР (рмТОніб) гС 

лиОмкжзіб лСгОмзіб біглСбігОюмь УмТСзОй гОбкСУмі гия кОТОХФбОккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, 
бжекОпПкжй УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ. 

113.2. ЙПТПаів УмТСзФ гОбкСУмі гия еОУмСУФбОккя рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР 
(рмТОніб) еФлжкяємьУя Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ лФкзмСй 102.3 УмОммі 102 оьСвС КСгПзУФ. 

113.3. К ТОеі бпжкПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб гбСХ ОаС аіиьрП лСТФрПкь ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, 
рмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії (рмТОнж) еОУмСУСбФюмьУя еО зСдкП бпжкПкП ТОеСбП мО 
мТжбОюпП лСТФрПккя СзТПйС. 

113.5. ЙПТПаів УмТСзФ гОбкСУмі гия еОУмСУФбОккя рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР 
(рмТОніб) бігкСбиюємьУя е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй ФУФкПккя лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 102.3 
УмОммі 102 оьСвС КСгПзУФ СаУмОбжк, сС аФиж лігУмОбСю гия еФлжкПккя РСвС бігиізФ 
(лПТПаівФ). 

113.6. К ТОеі кОябкСУмі ХСпО а Сгкієї СаУмОбжкж, сС лСй'язрФє біглСбігОиькіУмь, ТСейіТ 
рмТОнФ УмОкСбжмь 50 бігУСмзіб біг ТСейіТФ, бУмОкСбиПкСвС біглСбігкСю УмОммПю оьСвС 
КСгПзУФ. 

113.7. К ТОеі еОУмСУФбОккя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж гС лиОмкжзО лСгОмзіб рмТОнкжХ 
(нікОкУСбжХ) УОкзоіР (рмТОніб) еО лСТФрПккя еОзСкіб е лжмОкь СлСгОмзФбОккя мО ікрСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, мОзСйФ 
лиОмкжзФ лСгОмзіб кОгУжиОюмьУя (бТФпОюмьУя) лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя. 

113.8. ЗО СгкП лСгОмзСбП лТОбСлСТФрПккя зСкмТСиююпжР СТвОк йСдП еОУмСУФбОмж 
міиьзж Сгжк бжг рмТОнкСї (нікОкУСбСї) УОкзоії (рмТОнФ), лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй мО 
ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 114. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОлСгіякСї лТСмжлТОбкжйж ТірПккяйж, гіяйж пж 
аПегіяиькіУмю зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 

114.1. ИУСаО, пжї лТОбО мО/ОаС еОзСккі ікмПТПУж лСТФрПкС, йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя 
рзСгж, еОлСгіякСї лТСмжлТОбкжйж ТірПккяйж, гіяйж пж аПегіяиькіУмю зСкмТСиююпжХ 
СТвОкіб, їХ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа. 

ОзСгО, еОлСгіякО лТСмжлТОбкжйж ТірПккяйж, гіяйж пж аПегіяиькіУмю зСкмТСиююпжХ 
СТвОкіб, їХ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа, бігрзСгСбФємьУя гПТдОбСю еО ТОХФкСз зСрміб 
гПТдОбкСвС аюгдПмФ кПеОиПдкС біг бжкж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, РСвС лСУОгСбжХ 
(УиФдаСбжХ) СУіа. 

http://document.vobu.ua/doc/3180
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114.2. ОзСгО, еОлСгіякО лТСмжлТОбкжйж ТірПккяйж, гіяйж пж аПегіяиькіУмю 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, їХ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа, сС бжекОюмьУя лСгОмзСбжйж 
лТОбСлСТФрПккяйж біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, бігрзСгСбФємьУя б лСбкСйФ СаУяеі б 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лТС бігрзСгФбОккя рзСгж. 

ИУСаО, пжї лТОбО лСТФрПкі, еО кОябкСУмі СаУмОбжк, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 128.2 УмОммі 128 
оьСвС КСгПзУФ, йОє лТОбС еОябжмж бжйСвж лТС бігрзСгФбОккя рзСгж, еОлСгіякСї 
лТСмжлТОбкжйж ТірПккяйж, гіяйж пж аПегіяиькіУмю зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, їХ лСУОгСбжХ 
(УиФдаСбжХ) СУіа, Ф ТСейіТі Сгкієї йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї УмОкСй кО 
гОмФ бжекОккя мОзжХ ТірПкь, гіР пж аПегіяиькСУмі кПеОзСккжйж, Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй. К мОзСйФ ТОеі гСбПгПккю лігиявОє ижрП лТСмжлТОбкіУмь ТірПкь, гіР пж 
аПегіяиькСУмі УмСУСбкС СУСаж. 

К лПТПгаОпПкжХ ОаеОоСй гТФвжй оьСвС лФкзмФ бжлОгзОХ рзСгО лСкОг бУмОкСбиПкжР 
ТСейіТ бігрзСгФбОккю кП лігиявОє. 

114.3. ОзСгО, еОлСгіякО лТСмжлТОбкжйж ТірПккяйж, гіяйж пж аПегіяиькіУмю 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, їХ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа, йСдП бзиюпОмж: 

114.3.1. бОТміУмь бмТОпПкСвС, лСрзСгдПкСвС ОаС екжсПкСвС йОРкО лиОмкжзО лСгОмзіб, 
бжекОпПкО біглСбігкС гС бжйСв еОзСкСгОбУмбО; 

114.3.2. гСгОмзСбі бжмТОмж, лСкПУПкі лиОмкжзСй лСгОмзФ бкОУиігСз лТСмжлТОбкжХ ТірПкь, 
гіР пж аПегіяиькСУмі зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, їХ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа (рмТОнкі УОкзоії, 
УлиОпПкі зСкмТОвПкмОй лиОмкжзО лСгОмзФ, бОТміУмь гСгОмзСбжХ ТСаім, лСУиФв, гСгОмзСбС 
бжмТОпПкжХ йОмПТіОиіб мСсС); 

114.3.3. гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкі бжмТОмж, лСб'яеОкі е ОгйікіУмТОмжбкжй мО/ОаС 
УФгСбжй СУзОТдПккяй (зТій УФй, сС лігиявОюмь бігрзСгФбОккю б лСТягзФ ТСелСгіиФ 
УФгСбжХ бжмТОм евігкС іе лТСоПУФОиькжй еОзСкСгОбУмбСй) кПеОзСккжХ (лТСмжлТОбкжХ) 
ТірПкь, гіР ОаС аПегіяиькСУмі зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, їХ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа 
(юТжгжпкжР УФлТСбіг, кП лСб'яеОкжР іе еОХжУмСй, кОгОкжй ОгбСзОмСй, бігТягдПккя 
лТОоібкжзіб ОаС лТПгУмОбкжзіб лиОмкжзО лСгОмзФ, еОиФпПккя ПзУлПТміб, СмТжйОккя 
кПСаХігкжХ гСзОеіб, бжвСмСбиПккя зСліР гСзФйПкміб мСсС). ЛФйО мОзСвС бігрзСгФбОккя кП 
лСбжккО лПТПбжсФбОмж 50 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ, б язСйФ лТжРйОємьУя біглСбігкП УФгСбП ТірПккя ОаС ТірПккя ікрСвС 
СТвОкФ, Ф лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй бжлОгзОХ. 

114.4. ОзСгО, еОлСгіякО лиОмкжзФ лСгОмзіб бкОУиігСз лСгОмзСбСвС лТОбСлСТФрПккя 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, бігрзСгСбФємьУя еО ТірПккяй УФгФ. 

114.5. ЙСиСдПккя оієї УмОммі кП еОУмСУСбФюмьУя Ф ТОеі, язсС рзСгО, еОлСгіякО 
аПегіяиькіУмю зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, їХ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа, еФйСбиПкО гією 
лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ. 

ЛмОммя 115. ВжзиюпПкО. 

ЛмОммя 116. ВігпФдПккя йОРкО, сС лПТПаФбОє б лСгОмзСбіР еОУмОбі, аПе евСгж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 

116.1. ВігпФдПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб йОРкО, сС лПТПаФбОє б лСгОмзСбіР еОУмОбі, аПе 
лСлПТПгкьСї евСгж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язсС СмТжйОккя мОзСї евСгж є СаСб'яезСбжй 
евігкС е ожй КСгПзУСй, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі бОТмСУмі бігпФдПкСвС йОРкО. 

ЛмОммя 117. ЙСТФрПккя бУмОкСбиПкСвС лСТягзФ беяммя кО Саиіз (ТПєУмТОоії) Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ 

117.1. ЗПлСгОккя Ф УмТСзж мО Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, еОяб ОаС 
гСзФйПкміб гия беяммя кО Саиіз Ф біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкі, ТПєУмТОоії ейік 
йіУоПекОХСгдПккя пж бкПУПккя ікржХ ейік гС УбСїХ СаиізСбжХ гОкжХ, кПлСгОккя 
бжлТОбиПкжХ гСзФйПкміб гия беяммя кО Саиіз пж бкПУПккя ейік, лСгОккя е лСйжизОйж пж Ф 
кПлСбкСйФ СаУяеі, кПлСгОккя бігСйСУмПР УмСУСбкС СУіа, біглСбігОиькжХ еО бПгПккя 
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аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО/ОаС УзиОгПккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі, біглСбігкС гС бжйСв 
бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ кО УОйСеОРкямжХ СУіа Ф ТСейіТі 340 вТжбПкь, кО 
юТжгжпкжХ СУіа, бігСзТПйиПкі лігТСегіиж юТжгжпкСї СУСаж пж юТжгжпкФ СУСаФ, 
біглСбігОиькФ еО кОТОХФбОккя мО УлиОмФ лСгОмзіб гС аюгдПмФ ліг пОУ бжзСкОккя гСвСбСТФ 
лТС УліиькФ гіяиькіУмь, - 1020 вТжбПкь. 

К ТОеі кПФУФкПккя мОзжХ лСТФрПкь ОаС еО мі УОйі гії, бпжкПкі лТСмявСй ТСзФ СУСаСю, гС 
язСї аФиж еОУмСУСбОкі рмТОнж еО мОзП лСТФрПккя, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ кО УОйСеОРкямжХ СУіа Ф ТСейіТі 680 вТжбПкь, кО 
юТжгжпкжХ СУіа, бігСзТПйиПкі лігТСегіиж юТжгжпкСї СУСаж пж юТжгжпкФ СУСаФ, 
біглСбігОиькФ еО кОТОХФбОккя мО УлиОмФ лСгОмзіб гС аюгдПмФ ліг пОУ бжзСкОккя гСвСбСТФ 
лТС УліиькФ гіяиькіУмь, - 2040 вТжбПкь. 

117.2. ВжзиюпПкС. 
117.3. ЗгіРУкПккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя СлПТОоіР е ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ 

ПмжиСбСвС аПе ТПєУмТОоії мОзжХ УФа'єзміб лиОмкжзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ Ф лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ кО юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб Ф 
ТСейіТі 100 бігУСмзіб бОТмСУмі ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

117.4. ВПгПккя кПТПежгПкмСй (ікСеПйкСю юТжгжпкСю зСйлОкією, СТвОкіеОоією) 
гіяиькСУмі пПТПе бігСзТПйиПкжР лігТСегіи, Ф мСйФ пжУиі лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС, аПе 
беяммя кО лСгОмзСбжР Саиіз Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ кО кПТПежгПкмО б ТСейіТі 100000 вТжбПкь. 
117.5. ЗгіРУкПккя СУСаСю-кПТПежгПкмСй СлПТОоіР е лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії 

КзТОїкж ПиПзмТСккжХ лСУиФв ніежпкжй СУСаОй, Ф мСйФ пжУиі ніежпкжй СУСаОй - 
ліглТжєйояй, кП еОТПєУмТСбОкжй яз лиОмкжзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, аПе ТПєУмТОоії 
мОзСї СУСаж-кПТПежгПкмО яз лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС УмОммі 2081 
оьСвС КСгПзУФ - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ кО мОзФ СУСаФ-кПТПежгПкмО Ф 30 ТСейіТіб йікійОиькСї 
еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

117.6. ЗПлСгОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй еОябж лТС беяммя РСвС кО Саиіз яз лігебімкСї 
нікОкУСбСї ФУмОкСбж біглСбігкС гС бжйСв лФкзмФ 393.3 УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф 20 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

ЛлиОмО мОзСвС рмТОнФ кП ебіиькяє нікОкУСбСвС ОвПкмО біг СаСб’яезФ ТПєУмТОоії мО 
бжзСкОккя ікржХ бжйСв УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙФкзм 117.6 кОаПТП пжккСУмі 01.01.2024 Т. 

ЛмОммя 118. ЙСТФрПккя УмТСзФ мО лСТягзФ лСгОккя ікнСТйОоії лТС бігзТжммя ОаС еОзТжммя 
ТОХФкзіб / ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб, ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж 

118.1. ЗПлСгОккя аОкзОйж, ікржйж нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж, кПаОкзібУьзжйж 
кОгОбОпОйж лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмОйж ПиПзмТСккжХ вТСрПР біглСбігкжй 
зСкмТСиююпжй СТвОкОй б ФУмОкСбиПкжР УмОммПю 69 оьСвС КСгПзУФ УмТСз лСбігСйиПккя лТС 
бігзТжммя ОаС еОзТжммя ТОХФкзіб / ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб лиОмкжзіб лСгОмзіб - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф ТСейіТі 680 вТжбПкь еО зСдкжР бжлОгСз кПлСгОккя 
ОаС еОмТжйзж. 

118.2. ЗгіРУкПккя бжгОмзСбжХ СлПТОоіР еО ТОХФкзСй / ПиПзмТСккжй вОйОкоПй лиОмкжзО 
лСгОмзіб гС СмТжйОккя лСбігСйиПккя біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС беяммя 
ТОХФкзФ кО Саиіз Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ кО аОкз, ікрФ нікОкУСбФ ФУмОкСбФ, кПаОкзібУьзСвС 
кОгОбОпО лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмО ПиПзмТСккжХ вТСрПР б ТСейіТі 10 бігУСмзіб УФйж бУіХ 
СлПТОоіР еО бПУь лПТіСг гС СмТжйОккя мОзСвС лСбігСйиПккя, егіРУкПкжХ е бжзСТжУмОккяй 
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мОзжХ ТОХФкзіб (зТій СлПТОоіР е лПТПТОХФбОккя зСрміб гС аюгдПміб ОаС гПТдОбкжХ оіиьСбжХ 
нСкгіб), ОиП кП йПкр яз 1700 вТжбПкь. 

118.3. ЗПлСбігСйиПккя ніежпкжйж СУСаОйж - ліглТжєйояйж мО СУСаОйж, сС лТСбСгямь 
кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, лТС УбіР УмОмФУ аОкзФ, ікріР нікОкУСбіР ФУмОкСбі, 
кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв / ПйімПкмФ ПиПзмТСккжХ вТСрПР лТж бігзТжммі 
ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 680 вТжбПкь еО зСдкжР бжлОгСз 
кПлСбігСйиПккя. 

118.4. ЗПлСгОккя, лСгОккя е лСТФрПккяй бУмОкСбиПкСвС УмТСзФ, лСгОккя кП б лСбкСйФ 
СаУяеі ОаС е кПгСУмСбіТкжйж бігСйСУмяйж, ОаС е лСйжизОйж нікОкУСбжйж ОвПкмОйж ебімФ 
лТС лігебімкі ТОХФкзж біглСбігкС гС бжйСв лФкзмФ 69.8 УмОммі 69 оьСвС КСгПзУФ - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф 100 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

ЛлиОмО мОзСвС рмТОнФ кП ебіиькяє нікОкУСбСвС ОвПкмО біг СаСб'яезФ лСгОккя ебімФ лТС 
лігебімкі ТОХФкзж. 

ЙПТПгаОпПкжР ожй лФкзмСй рмТОн кП еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі, язсС кПгСУмСбіТкі 
бігСйСУмі ОаС лСйжизж Ф ебімі лТС лігебімкі ТОХФкзж бжкжзиж е кПеОиПдкжХ біг нікОкУСбСвС 
ОвПкмО лТжпжк мО/ОаС Ф еб'яезФ е лСгОккяй биОУкжзСй нікОкУСбСвС ТОХФкзО кПгСУмСбіТкСї 
ікнСТйОоії, еО ФйСбж сС нікОкУСбжР ОвПкм: 

 бджбОб СаґТФкмСбОкжХ мО кОиПдкжХ Ф біглСбігкжХ ФйСбОХ (СаУмОбжкОХ) еОХСгіб гия 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж УмОмФУФ лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО биОУкжзіб нікОкУСбжХ 
ТОХФкзіб мО зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб (зСкмТСиПТіб) мОзжХ биОУкжзіб 
нікОкУСбжХ ТОХФкзіб; 

 УбСєпОУкС, Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР лФкзмСй 69.8 УмОммі 69 оьСвС КСгПзУФ, лСбігСйжб 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТС 
лСгОккя биОУкжзСй нікОкУСбСвС ТОХФкзО кПгСУмСбіТкжХ гОкжХ. 

ЙФкзм 118.4 аФгП бжзиюпПкжР е 01.01.2024 Т. 

ЛмОммя 1181. ЙСТФрПккя бжйСв сСгС бжябиПккя лігебімкжХ ТОХФкзіб мО лСгОккя ебімкСУмі 
гия ОбмСйОмжпкСвС СайікФ ікнСТйОоією лТС нікОкУСбі ТОХФкзж 

ЛмОммя 1181 кОаПТП пжккСУмі 01.01.2024 Т. 
1181.1. ЗПлСгОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж біглСбігкС гС бжйСв 

УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ - 
мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф 100 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 

бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 
ЛлиОмО мОзСвС рмТОнФ кП ебіиькяє нікОкУСбСвС ОвПкмО біг СаСб’яезФ лСгОккя ебімФ лТС 

лігебімкі ТОХФкзж. 
1181.2. ЗПкОгОккя Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз гПлСежмОТкСю ФУмОкСбСю лСбігСйиПккя лТС 

гПлСкПкміб - ікбПУмСТіб ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя зСйлОкії е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж 
ОаС кОгОккя Ф лСбігСйиПккі кПлСбкжХ бігСйСУмПР, ОаС кПкОгОккя зСйлОкії е ФлТОбиіккя 
ОзмжбОйж біглСбігі кО її еОлжм, кОгіУиОкжР біглСбігкС гС лФкзмФ 393.11 УмОммі 393 оьСвС 
КСгПзУФ, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф 30 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

ЛлиОмО мОзСвС рмТОнФ кП ебіиькяє гПлСежмОТкФ ФУмОкСбФ біг СаСб’яезФ лСгОккя 
ікнСТйОоії мО гСзФйПкміб лТС гПлСкПкміб - ікбПУмСТіб ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя 
зСйлОкії е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж. 

1181.3. ЗПУбСєпОУкП лСгОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж ОаС 
кПУбСєпОУкП лСгОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй бжлТОбиПкСвС ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж кО 
бжйСвФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ е лСТФрПккяй бУмОкСбиПкжХ УмТСзіб, бжекОпПкжХ УмОммПю 
393 оьСвС КСгПзУФ, - 
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мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф 0,5 ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ, еО зСдкжР зОиПкгОТкжР гПкь 
кПУбСєпОУкСвС лСгОккя ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж, ОиП кП аіиьрП 100 ТСейіТіб йікійОиькСї 
еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

ЛлиОмО мОзСвС рмТОнФ кП ебіиькяє нікОкУСбСвС ОвПкмО біг СаСб’яезФ лСгОккя ебімФ лТС 
лігебімкі ТОХФкзж мО бжлТОбиПккя лСйжиСз Ф ТОкірП лСгОкСйФ ебімі. 

1181.4. ЙСгОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж е кПлСбкжйж ОаС 
кПгСУмСбіТкжйж бігСйСУмяйж пж лСйжизОйж - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф 0,5 ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

К ТОеі бпжкПккя б СгкСйФ ебімі лСТФрПкь сСгС гбСХ і аіиьрП нікОкУСбжХ ТОХФкзіб 
ТСеТОХФкСз УФйж рмТОнФ егіРУкюємьУя рияХСй гСгОбОккя ТСейіТіб рмТОніб еО зСдПк 
нікОкУСбжР ТОХФкСз, сСгС язСвС аФиС лСгОкС лСйжизСбФ, кПлСбкФ ОаС кПгСУмСбіТкФ 
ікнСТйОоію. 

ОмТОн, лПТПгаОпПкжР ожй лФкзмСй, кП еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі, язсС кПгСУмСбіТкі 
бігСйСУмі ОаС лСйжизж Ф ебімі лТС лігебімкі ТОХФкзж бжкжзиж е кПеОиПдкжХ біг нікОкУСбСвС 
ОвПкмО лТжпжк мО/ОаС Ф еб’яезФ е лСгОккяй биОУкжзСй нікОкУСбСвС ТОХФкзФ кПгСУмСбіТкСї 
ікнСТйОоії, еО ФйСбж сС нікОкУСбжР ОвПкм: 

бджб кПСаХігкжХ еОХСгіб кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж гия бжябиПккя лігебімкжХ 
ТОХФкзіб і лПТПбіТзж УмОмФУФ лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО биОУкжзіб ТОХФкзіб мО 
зСкмТСиююпжХ СУіа мОзжХ биОУкжзіб ТОХФкзіб; 

УбСєпОУкС, Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР УмОммПю 393 оьСвС КСгПзУФ, лСбігСйжб зСкмТСиююпжР 
СТвОк лТС лігебімкжР ТОХФкСз, сСгС язСвС биОУкжзСй нікОкУСбСвС ТОХФкзФ аФиж кОгОкі 
кПлСбкі ОаС кПгСУмСбіТкі бігСйСУмі. 

ОмТОн, лПТПгаОпПкжР ожй лФкзмСй, кП еОУмСУСбФємьУя, язсС нікОкУСбжР ОвПкм лСгОб 
ебім лТС лігебімкі ТОХФкзж е лСйжизСю ОаС лСйжизОйж, язсС біглСбігкі лСйжизж кП 
ближкФиж кО бжябиПккя лігебімкСвС ТОХФкзФ мО кО лТОбжиькіУмь ігПкмжнізОоії гПТдОбж ОаС 
мПТжмСТії, ТПежгПкмСй язСї є биОУкжз ТОХФкзФ мО/ОаС РСвС зСкмТСиююпі СУСаж, О мОзСд кО 
лТОбжиькіУмь ігПкмжнізОоії СУіа, гия язжХ біглСбігкжР ТОХФкСз є лігебімкжй. 

ОмТОн, лПТПгаОпПкжР ожй лФкзмСй, кП еОУмСУСбФємьУя, язсС ліУия бжябиПккя лСйжизж 
нікОкУСбжР ОвПкм лСгОб бжлТОбиПкжР ебім УОйСУміРкС ОаС Ф біглСбігь кО СмТжйОкП 
лСбігСйиПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф УмТСзж, бжекОпПкі УмОммПю 393 оьСвС КСгПзУФ. 

1181.5. Дії, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 1181.4 оієї УмОммі, бпжкПкі нікОкУСбжй ОвПкмСй бкОУиігСз 
кПбжзСкОккя, кПкОиПдкСвС бжзСкОккя ОаС лСТФрПккя лТОбжи кОиПдкСї зСйлиПзУкСї 
лПТПбіТзж, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 393.1.3 лФкзмФ 393.1 УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд 
ФйжУкП кПбзиюпПккя гС ебімФ лТС лігебімкі ТОХФкзж ікнСТйОоії лТС лігебімкжР ТОХФкСз - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф ТСейіТі 5 бігУСмзіб ТСейіТФ еОижрзФ ОаС бОТмСУмі 
зСдкСвС нікОкУСбСвС ТОХФкзФ, сСгС язСвС аФиС лСгОкС кПлСбкі, лСйжизСбі ОаС кПгСУмСбіТкі 
бігСйСУмі ОаС сСгС язСвС кП аФиС лСгОкС ікнСТйОоію Ф ебімі лТС лігебімкі ТОХФкзж, ОиП кП 
йПкрП ТСейіТФ Сгкієї йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж мО кП аіиьрП 200 ТСейіТіб йікійОиькСї 
еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

КСеТОХФкСз УФйж рмТОнФ егіРУкюємьУя рияХСй гСгОбОккя ТСейіТіб рмТОніб еО зСдПк 
нікОкУСбжР ТОХФкСз, сСгС язСвС аФиС лСгОкС лСйжизСбФ, кПлСбкФ ОаС кПгСУмСбіТкФ 
ікнСТйОоію, мО еО зСдПк нікОкУСбжР ТОХФкСз, язжР кП аФиС бзиюпПкС гС ебімФ лТС лігебімкі 
ТОХФкзж. 

1181.6. ЙСТФрПккя нікОкУСбжйж ОвПкмОйж бжйСв сСгС УмТСзіб еаПТівОккя гСзФйПкміб мО 
ікнСТйОоії сСгС нікОкУСбжХ ТОХФкзіб б СаУяеі, бжекОпПкСйФ УмОммПю 393 оьСвС КСгПзУФ, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі Сгкієї йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

Мі УОйі лСТФрПккя, сС лТжебПиж гС кПбзиюпПккя лігебімкСвС ТОХФкзФ гС ебімФ лТС 
лігебімкі ТОХФкзж ОаС лСТФрПккя УмТСзіб еаПТівОккя (ОаС бігУФмкСУмі) гСзФйПкміб 
УОйСУміРкСї Соікзж CRS СУСаж, гия язСї ТОХФкСз є лігебімкжй, - 
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мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф 50 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

1181.7. ЛжУмПйОмжпкП ФйжУкП (аіиьрП гбСХ ТОеіб лТСмявСй аПелПТПТбкСвС лПТіСгФ Ф 24 
зОиПкгОТкі йіУяоі) ОаС ікрП іУмСмкП лСТФрПккя нікОкУСбжй ОвПкмСй бжйСв УмОммі 393 
КСгПзУФ б пОУмжкі, сС УмСУФємьУя бжзСкОккя БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО ЗОвОиькСвС 
УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф ТСейіТі 1 бігУСмзО УФйж гСХСгФ (бжТФпзж) 
нікОкУСбСвС ОвПкмО еО гОкжйж РСвС СзТПйСї нікОкУСбСї ебімкСУмі еО зОиПкгОТкжР Тіз, сС 
лПТПгФє ТСзФ, б язСйФ еОУмСУСбОкС рмТОн. 

ОмТОн, лПТПгаОпПкжР ожй лФкзмСй, еОУмСУСбФємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй бжзиюпкС 
еО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж нікОкУСбСвС ОвПкмО. 

Дия оіиПР еОУмСУФбОккя рмТОнкСї (нікОкУСбСї) УОкзоії, лПТПгаОпПкСї ожй лФкзмСй, лТС 
кОябкіУмь іУмСмкСвС лСТФрПккя нікОкУСбжй ОвПкмСй бжйСв УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ 
Убігпжмь сСкОРйПкрП СгкО е мОзжХ ФйСб: 

1) нікОкУСбжР ОвПкм кП кОгОб біглСбігь ОаС гСзФйПкмж, ОаС ікрФ ікнСТйОоію кО еОлжмж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, сС УмСУФюмьУя бжзСкОккя нікОкУСбжй ОвПкмСй бжйСв ЗОвОиькСвС 
УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, мТж ОаС аіиьрП ТОеіб лТСмявСй аПелПТПТбкСвС лПТіСгФ Ф 24 
зОиПкгОТкі йіУяоі; 

2) нікОкУСбжР ОвПкм кП кОгОб гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь егіРУкПккя кжй еОХСгіб 
кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж біглСбігкС гС лТОбжи ТСегіиіб II-VII ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ 
ебімкСУмі CRS, ОаС гСзФйПкмж УОйСУміРкСї Соікзж CRS сСгС сСкОРйПкрП 25 бігУСмзіб 
еОвОиькСї зіиьзСУмі нікОкУСбжХ ТОХФкзіб оьСвС нікОкУСбСвС ОвПкмО; 

3) гС нікОкУСбСвС ОвПкмО лТСмявСй гбСХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб лСУліиь аФиС еОУмСУСбОкС 
сСкОРйПкрП мТж рмТОнж, лПТПгаОпПкі кП йПкр яз гбСйО лФкзмОйж оієї УмОммі, ОиП 
нікОкУСбжР ОвПкм кП ФУФкФб лСТФрПккя, сС УмОиж лігУмОбОйж гия еОУмСУФбОккя гС кьСвС 
рмТОніб, лТСмявСй мТьСХ йіУяоіб е гОмж еОУмСУФбОккя СУмОккьСвС рмТОнФ (ОаС гОмж 
ФевСгдПккя біглСбігкСвС вТСрСбСвС еСаСб’яеОккя, язсС ТірПккя лТС еОУмСУФбОккя рмТОнФ 
аФиС СУзОТдПкС нікОкУСбжй ОвПкмСй). 

ЯзсС нікОкУСбжР ОвПкм бпжкжб аіиьрП СгкСвС лТОбСлСТФрПккя, еО язП лПТПгаОпПкО 
біглСбігОиькіУмь евігкС е оією УмОммПю, рмТОнкО (нікОкУСбО) УОкзоія, лПТПгаОпПкО ожй 
лФкзмСй, лСвижкОє ікрі рмТОнж, лПТПгаОпПкі оією УмОммПю еО лСТФрПккя бжйСв УмОммі 393 
оьСвС КСгПзУФ б пОУмжкі бжзСкОккя бжйСв ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, язі йСвиж а 
аФмж еОУмСУСбОкі еО зСдкП СзТПйП лТОбСлСТФрПккя, сС УмОиС лТжпжкСю еОУмСУФбОккя 
оьСвС лФкзмФ. 

1181.8. КйжУкП кОгОккя биОУкжзСй ТОХФкзФ гСзФйПкміб УОйСУміРкСї Соікзж CRS УмСУСбкС 
УПаП мО/ОаС УмСУСбкС РСвС зСкмТСиююпжХ СУіа Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 393 оьСвС 
КСгПзУФ, е кПгСУмСбіТкжйж бігСйСУмяйж, сС лТжебПиС гС кПбУмОкСбиПккя лігебімкСУмі 
ТОХФкзФ гия биОУкжзО ТОХФкзФ мО/ОаС гия РСвС зСкмТСиююпжХ СУіа, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф 100 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

ЛлиОмО мОзСвС рмТОнФ кП ебіиькяє биОУкжзО ТОХФкзФ біг СаСб’яезФ биОУкжзО ТОХФкзФ 
сСгС кОгОккя гСзФйПкміб УОйСУміРкСї Соікзж CRS УмСУСбкС УПаП мО/ОаС УмСУСбкС РСвС 
зСкмТСиююпжХ СУіа Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 393 оьСвС КСгПзУФ, е гСУмСбіТкжйж 
бігСйСУмяйж. 

ЛмОммя 119. ЙСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лСТягзФ лСгОккя ікнСТйОоії лТС ніежпкжХ СУіа 
- лиОмкжзіб лСгОмзіб 

119.1. ЗПлСгОккя, лСгОккя е лСТФрПккяй бУмОкСбиПкжХ УмТСзіб, лСгОккя кП б лСбкСйФ 
СаУяеі, е кПгСУмСбіТкжйж бігСйСУмяйж ОаС е лСйжизОйж лСгОмзСбСї ебімкСУмі лТС УФйж 
гСХСгіб, кОТОХСбОкжХ (УлиОпПкжХ) кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзіб, УФйж ФмТжйОкСвС е кжХ 
лСгОмзФ, О мОзСд УФйж, кОТОХСбОкі (бжлиОпПкі) ніежпкжй СУСаОй еО мСбОТж (ТСаСмж, 
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лСУиФвж), язсС мОзі кПгСУмСбіТкі бігСйСУмі ОаС лСйжизж лТжебПиж гС ейПкрПккя мО/ОаС 
еаіиьрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО лСгОмзФ мО/ОаС гС ейікж лиОмкжзО лСгОмзФ, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 1020 вТжбПкь. 
Мі УОйі гії, бпжкПкі лиОмкжзСй лСгОмзіб, гС язСвС лТСмявСй ТСзФ аФиС еОУмСУСбОкС рмТОн 

еО мОзП УОйП лСТФрПккя, - 
мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф ТСейіТі 2040 вТжбПкь. 
ЙПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй рмТОнж кП еОУмСУСбФюмьУя Ф бжлОгзОХ, язсС кПгСУмСбіТкі 

бігСйСУмі ОаС лСйжизж б лСгОмзСбіР ебімкСУмі лТС УФйж гСХСгіб, кОТОХСбОкі (УлиОпПкі) кО 
зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзіб, УФйж ФмТжйОкСвС е кжХ лСгОмзФ, О мОзСд УФйж, кОТОХСбОкі 
(бжлиОпПкі) ніежпкжй СУСаОй еО мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж), бжкжзиж Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй 
лСгОмзСбжй ОвПкмСй бжйСв лФкзмФ 169.4 УмОммі 169 оьСвС КСгПзУФ мО аФиж бжлТОбиПкі 
біглСбігкС гС бжйСв УмОммі 50 оьСвС КСгПзУФ. 

119.2. ИнСТйиПккя гСзФйПкміб, сС йіУмямь ікнСТйОоію лТС Са'єзмж СлСгОмзФбОккя 
ніежпкжХ СУіа ОаС лТС УлиОмФ лСгОмзіб аПе еОекОпПккя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї 
зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб, Ф бжлОгзФ, зСиж еОзСкСгОбУмбС бжйОвОє біг СУСаж-ТПежгПкмО 
СмТжйОккя мОзСвС кСйПТО, ОаС е бжзСТжУмОккяй кПгСУмСбіТкСвС ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО 
СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 119.1 оієї УмОммі, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 340 вТжбПкь. 
119.3. ОмТОнж, лПТПгаОпПкі лФкзмОйж 119.1 і 119.2 оієї УмОммі, кП еОУмСУСбФюмьУя Ф 

бжлОгзОХ, язсС лСйжизж сСгС ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб 
Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі лТС УФйж гСХСгіб, кОТОХСбОкі (УлиОпПкі) кО зСТжУмь лиОмкжзО 
лСгОмзіб, УФйж ФмТжйОкСвС е кжХ лСгОмзФ аФиж бжлТОбиПкі лСгОмзСбжйж ОвПкмОйж 
УОйСУміРкС, Ф мСйФ пжУиі лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя кОгХСгдПккя лСбігСйиПкь 
лТС лСйжизж, бжябиПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

ЛмОммя 1191. ЙСТФрПккя лСТягзФ лСгОккя ікнСТйОоії зСкмТСиююпжй СТвОкОй лТС ФвСгж 
сСгС СТПкгж Са'єзміб кПТФХСйСУмі 

1191.1. ЙСТФрПккя кСмОТіФУСй лСТягзФ мО/ОаС УмТСзіб лСгОккя ікнСТйОоії сСгС 
лСУбігпПккя гСвСбСТіб СТПкгж Са'єзміб кПТФХСйСУмі б ТОеі бпжкПккя мОзСї кСмОТіОиькСї гії - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 680 вТжбПкь еО зСдкП мОзП лСТФрПккя. 
1191.2. ЙСТФрПккя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, язжР лТСбОгжмь лСУПТПгкжоьзФ 

гіяиькіУмь, лСб'яеОкФ е кОгОккяй лСУиФв е СТПкгж кПТФХСйСУмі (ТієимПТСй), лСТягзФ мО/ОаС 
УмТСзіб лСгОккя ікнСТйОоії лТС ФзиОгПкі еО РСвС лСУПТПгкжомбСй ожбіиькС-лТОбСбі 
гСвСбСТж (ФвСгж) лТС СТПкгФ кПТФХСйСУмі - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 680 вТжбПкь еО зСдкП мОзП лСТФрПккя. 
1191.3. Дії, лПТПгаОпПкі лФкзмОйж 1191.1 і 1191.2 оієї УмОммі, бпжкПкі УФа'єзмСй, гС язСвС 

лТСмявСй ТСзФ аФиС еОУмСУСбОкС рмТОн еО мОзП лСТФрПккя, - 
мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 1360 вТжбПкь еО зСдкП мОзП лСТФрПккя. 

ЛмОммя 120. ЗПлСгОккя ОаС кПУбСєпОУкП лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі ОаС кПбжзСкОккя 
бжйСв сСгС бкПУПккя ейік гС лСгОмзСбСї ебімкСУмі 

120.1. ЗПлСгОккя (зТій бжлОгзіб, язсС лСгОмзСбО гПзиОТОоія кП лСгОємьУя біглСбігкС 
гС лФкзмФ 49.2 УмОммі 49 оьСвС КСгПзУФ) ОаС кПУбСєпОУкП лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ОаС 
ікржйж СУСаОйж, еСаСб'яеОкжйж кОТОХСбФбОмж і УлиОпФбОмж лСгОмзж мО еаСТж, лиОмПді, 
зСкмТСиь еО УлиОмСю язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР 
(ТСеТОХФкзіб), О мОзСд ікрСї ебімкСУмі, СаСб'яеСз лСгОккя язСї гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 340 вТжбПкь, еО зСдкП мОзП кПлСгОккя 
ОаС кПУбСєпОУкП лСгОккя. 

Мі УОйі гії, бпжкПкі лиОмкжзСй лСгОмзіб, гС язСвС лТСмявСй ТСзФ аФиС еОУмСУСбОкС рмТОн 
еО мОзП лСТФрПккя, - 
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мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 1020 вТжбПкь еО зСдкП мОзП кПлСгОккя 
ОаС кПУбСєпОУкП лСгОккя. 

120.1.1. бжзиюпПкС. 
120.2. ЗПбжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб бжйСв, лПТПгаОпПкжХ ОаеОоОйж мТПмій - л'ямжй 

лФкзмФ 50.1 УмОммі 50 оьСвС КСгПзУФ, сСгС ФйСб УОйСУміРкСвС бкПУПккя ейік гС лСгОмзСбСї 
ебімкСУмі б пОУмжкі УОйСУміРкСвС кОТОХФбОккя мО УлиОмж рмТОнФ, лПТПгаОпПкСвС ожй 
лФкзмСй, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 5 бігУСмзіб біг УФйж УОйСУміРкС 
кОТОХСбОкСвС еОкждПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя (кПгСлиОмж) мО/ОаС ікрСвС 
еСаСб'яеОккя, зСкмТСиь еО УлиОмСю язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж. 

ЙТж УОйСУміРкСйФ гСкОТОХФбОккі лиОмкжзСй лСгОмзіб е гСмТжйОккяй лСТягзФ, бжйСв мО 
СайПдПкь, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 50 оьСвС КСгПзУФ, УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС 
ікрСвС еСаСб'яеОккя, зСкмТСиь еО УлиОмСю язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, 
рмТОнж, лПТПгаОпПкі оією виОбСю КСгПзУФ, кП еОУмСУСбФюмьУя. 

120.3. ЗПлСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії мО/ОаС 
гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, мО/ОаС виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е 
мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиФ), мО/ОаС ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї 
вТФлж зСйлОкіР, мО/ОаС лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР біглСбігкС 
гС бжйСв УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ (рмТОніб) Ф ТСейіТі: 
 300 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 

еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, - Ф ТОеі кПлСгОккя ебімФ лТС 
зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії; 

 З бігУСмзіб УФйж зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, сСгС язжХ кП аФиО лСгОкО гСзФйПкмОоія, 
бжекОпПкО ліглФкзмОйж 39.4.6 мО 39.4.9 лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, ОиП кП 
аіиьрП 200 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

 300 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, - Ф ТОеі кПлСгОккя виСаОиькСї 
гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиФ), бжекОпПкСї 
ліглФкзмОйж 39.4.7 мО 39.4.9 лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ; 

 1000 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, - Ф ТОеі кПлСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі 
зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР; 

 50 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй 
кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, - Ф ТОеі кПлСгОккя лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф 
йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР. 

ЛлиОмО мОзжХ нікОкУСбжХ УОкзоіР (рмТОніб) кП ебіиькяє лиОмкжзО лСгОмзіб біг СаСб'яезФ 
лСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії мО/ОаС гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС 
оікСФмбСТПккя, мО/ОаС виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-
нОРиФ), мО/ОаС ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, мО/ОаС лСбігСйиПккя лТС 
ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР. 

ЗПлСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії мО/ОаС гСзФйПкмОоії е 
мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, мО/ОаС виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС 
оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиФ), мО/ОаС ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, 
мО/ОаС лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР ліУия УлижбФ 30 зОиПкгОТкжХ 
гкіб, кОУмФлкжХ еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ УлиОмж рмТОнФ (рмТОніб), 
лПТПгаОпПкСвС ожй лФкзмСй, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 5 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия 
лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО 
зСдПк зОиПкгОТкжР гПкь кПлСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії мО/ОаС гСзФйПкмОоії е 
мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, мО/ОаС виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС 
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оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиФ), мО/ОаС ебімФ б ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, 
мО/ОаС лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР, ОиП кП аіиьрП 300 ТСейіТіб 
лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ. 

120.4. ЗПбзиюпПккя гС лСгОкСвС ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії ікнСТйОоії лТС бУі 
егіРУкПкі лТСмявСй ебімкСвС лПТіСгФ зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії мО/ОаС кПбзиюпПккя гС 
лСгОкСвС ебімФ б ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР ікнСТйОоії біглСбігкС гС бжйСв 
УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ (рмТОніб) Ф ТСейіТі: 
 1 бігУСмзО УФйж зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, кПеОгПзиОТСбОкжХ Ф лСгОкСйФ ебімі лТС 

зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, ОиП кП аіиьрП 300 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия 
лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, 
еО бУі кПеОгПзиОТСбОкі зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, егіРУкПкі Ф біглСбігкСйФ ебімкСйФ 
ТСоі; 

 1 бігУСмзО УФйж гСХСгФ (бжТФпзж) ФпОУкжзО йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, ікнСТйОоія 
лТС язСвС б лСТФрПккя бжйСв оьСвС КСгПзУФ кП бігСаТОдПкО Ф ебімі б ТСеТіеі зТОїк 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, ОиП кП аіиьрП 1000 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ 
гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) 
ТСзФ. 

ЗПлСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ФмСпкююпСвС ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії ліУия 
УлижбФ 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ УлиОмж рмТОнФ 
(рмТОніб), лПТПгаОпПкСвС ожй лФкзмСй, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі СгкСвС ТСейіТФ лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия 
лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО 
зСдПк зОиПкгОТкжР гПкь кПлСгОккя ФмСпкююпСвС ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, ОиП кП 
аіиьрП 300 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ. 

120.5. ЗОгОккя кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії б лСбігСйиПккі лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі 
зСйлОкіР мО/ОаС Ф ебімі б ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ (рмТОніб) Ф ТСейіТі: 
 50 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй 

кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, - Ф ТОеі кОгОккя кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії б 
лСбігСйиПккі лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР; 

 200 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, - Ф ТОеі кОгОккя кПгСУмСбіТкСї 
ікнСТйОоії Ф ебімі б ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР сСгС ФпОУкжзО 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР. 

ЛлиОмО мОзжХ рмТОніб кП ебіиькяє лиОмкжзО лСгОмзіб біг СаСб’яезФ лСгОккя 
ФмСпкююпСвС лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР мО/ОаС ФмСпкююпСвС 
ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР (Ф мСйФ пжУиі кО лігУмОбі лСбігСйиПккя 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС бжябиПкі лСйжизж Ф ебімі Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР). 

ЗПлСгОккя ФмСпкююпСвС ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР лТСмявСй 30 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СгПТдОккя лСбігСйиПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС бжябиПкі 
лСйжизж Ф ебімі Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР ббОдОємьУя кПУбСєпОУкжй 
лСгОккяй лиОмкжзСй лСгОмзіб ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, еО язП 
еОУмСУСбФємьУя рмТОн, бжекОпПкжР ОаеОоСй УьСйжй лФкзмФ 120.6 оієї УмОммі, еО зСдкжР 
зОиПкгОТкжР гПкь кПУбСєпОУкСвС лСгОккя ебімФ б ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР, лСпжкОюпж е 31 зОиПкгОТкСвС гкя е гкя СгПТдОккя лСбігСйиПккя 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС бжябиПкі лСйжизж Ф ебімі Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР. 
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ОмТОн, лПТПгаОпПкжР ожй лФкзмСй, кП еОУмСУСбФємьУя, язсС лиОмкжз лСгОмзіб лСгОб 
лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР мО/ОаС ебім Ф ТСеТіеі зТОїк 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР е лСйжизОйж, язі кП ближкФиж кО лТОбжиькіУмь ігПкмжнізОоії 
гПТдОбж ОаС мПТжмСТії, ТПежгПкмСй язСї є Сгжк ОаС гПзіиьзО ФпОУкжзіб йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР, мО/ОаС кО лТОбжиькіУмь ігПкмжнізОоії зСдкСвС е ФпОУкжзіб біглСбігкСї 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, мО/ОаС кО лТОбжиькіУмь ігПкмжнізОоії юТжУгжзоії лСгОккя 
ебімФ б ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, і мОзжР лиОмкжз бжлТОбжб лСйжизж 
рияХСй лСгОккя ФмСпкююпСвС лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР 
мО/ОаС ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР УОйСУміРкС ОаС кП ліекірП 30 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СгПТдОккя лСбігСйиПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС бжябиПкі 
лСйжизж Ф ебімі Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР. 

АаеОож 5-7 л. 120.5 кОаПТФмь пжккСУмі 01.01.2024 Т. 
120.6. ЗПУбСєпОУкП лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії мО/ОаС 

гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, мО/ОаС виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е 
мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиФ), мО/ОаС ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї 
вТФлж зСйлОкіР, мО/ОаС лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР ОаС 
кПУбСєпОУкП гПзиОТФбОккя зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР Ф лСгОкСйФ ебімі біглСбігкС гС бжйСв 
лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ (рмТОніб) Ф ТСейіТі: 
 СгкСвС ТСейіТФ лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 

еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдкжР зОиПкгОТкжР гПкь 
кПУбСєпОУкСвС лСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, ОиП кП аіиьрП 300 ТСейіТіб 
лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

 СгкСвС ТСейіТФ лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдкжР зОиПкгОТкжР гПкь 
кПУбСєпОУкСвС гПзиОТФбОккя зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР б лСгОкСйФ ебімі лТС 
зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії б ТОеі лСгОккя ФмСпкююпСвС ебімФ, ОиП кП аіиьрП 300 ТСейіТіб 
лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

 гбСХ ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдкжР зОиПкгОТкжР гПкь 
кПУбСєпОУкСвС лСгОккя гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, бжекОпПкСї 
ліглФкзмОйж 39.4.6 і 39.4.9 лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, ОиП кП аіиьрП 200 
ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 
1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

 мТьСХ ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдкжР зОиПкгОТкжР гПкь 
кПУбСєпОУкСвС лСгОккя виСаОиькСї гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, 
бжекОпПкСї ліглФкзмОйж 39.4.7 і 39.4.9 лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, ОиП кП 
аіиьрП 300 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

 гПУямж ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдкжР зОиПкгОТкжР гПкь 
кПУбСєпОУкСвС лСгОккя ебімФ б ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, ОиП кП 
аіиьрП 1000 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, 
бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

 СгкСвС ТСейіТФ лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдкжР зОиПкгОТкжР гПкь 
кПУбСєпОУкСвС лСгОккя лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР, ОиП 
кП аіиьрП 100 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, 
бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 285 gazeta.vobu.ua 
 

120.7. ЗПлСгОккя зСкмТСиююпСю СУСаСю ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії - 
мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 100 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия 

лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ. 
ЗПУбСєпОУкП лСгОккя зСкмТСиююпСю СУСаСю ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії 

- 
мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі СгкСвС ТСейіТФ лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия 

лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО 
зСдПк зОиПкгОТкжР гПкь кПлСгОккя, ОиП кП аіиьрП 50 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия 
лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ. 

ЗПбігСаТОдПккя зСкмТСиююпСю СУСаСю Ф ебімі лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії 
бігСйСУмПР сСгС кОябкжХ зСкмТСиьСбОкжХ ікСеПйкжХ зСйлОкіР мО/ОаС кПбігСаТОдПккя 
ікнСТйОоії, бжекОпПкСї ліглФкзмОйж "в" - "е" ліглФкзмФ 392.5.3 лФкзмФ 392.5 УмОммі 392 оьСвС 
КСгПзУФ, сСгС кОябкжХ зСкмТСиьСбОкжХ ікСеПйкжХ зСйлОкіР - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 3 бігУСмзіб УФйж гСХСгФ зСкмТСиьСбОкжХ 
ікСеПйкжХ зСйлОкіР ОаС 25 бігУСмзіб УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії еО біглСбігкжР Тіз, кП бігСаТОдПкжХ Ф ебімі лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії, 
еОиПдкС біг мСвС, язП е мОзжХ екОпПкь є аіиьржй, ОиП кП аіиьрП 1000 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС 
йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдПк нОзм кПбігСаТОдПккя зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії мО/ОаС 
еО бУі кПбігСаТОдПкі УФйж. 

ЗПлСбігСйиПккя зСкмТСиююпСю СУСаСю зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС кОаФммя пОУмзж б 
ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі, ФмбСТПккі аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, ОаС лТС лСпОмСз 
егіРУкПккя нОзмжпкСвС зСкмТСию еО ікСеПйкСю юТжгжпкСю СУСаСю, ОаС лТС бігпФдПккя 
пОУмзж б ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі, ОаС лТС лТжлжкПккя егіРУкПккя нОзмжпкСвС зСкмТСию 
кОг ікСеПйкСю юТжгжпкСю СУСаСю Ф УмТСзж, лПТПгаОпПкі ліглФкзмСй 392.5.5 лФкзмФ 392.5 
УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 300 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия 
лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО 
зСдкжР мОзжР нОзм. 

ЗПлСгОккя ОаС лСгОккя кП б лСбкСйФ СаУяеі зСкмТСиююпСю СУСаСю гСзФйПкмОоії е 
мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя, ікржХ зСліР лПТбжккжХ гСзФйПкміб сСгС зСкмТСиьСбОкСї 
ікСеПйкСї зСйлОкії кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 392 
оьСвС КСгПзУФ, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 3 бігУСмзіб біг УФйж гСХСгФ зСкмТСиьСбОкСї 
ікСеПйкСї зСйлОкії, сСгС язжХ кП аФиС лСгОкС гСзФйПкмОоію мО/ОаС зСлії лПТбжккжХ 
гСзФйПкміб, ОиП кП аіиьрП 1000 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, 
бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ. 

ЛлиОмО мОзжХ нікОкУСбжХ УОкзоіР (рмТОніб) кП ебіиькяє лиОмкжзО лСгОмзФ біг СаСб'яезФ 
лСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії мО лігмбПТгдФбОиькжХ гСзФйПкміб, 
лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 392 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗПлСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, 
кОУмФлкжХ еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ УлиОмж нікОкУСбжХ УОкзоіР (рмТОніб), 
лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі л'ямж ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия 
лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО 
зСдПк зОиПкгОТкжР гПкь кПлСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії, ОиП кП 
аіиьрП 300 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ. 
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ЛмОммя 1201. ЙСТФрПккя УмТСзіб ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО гСлФсПккя лСйжиСз лТж 
еОекОпПккі СаСб'яезСбжХ ТПзбіежміб лСгОмзСбСї кОзиОгкСї 

1201.1. ЙСТФрПккя лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь вТОкжпкСвС УмТСзФ, 
лПТПгаОпПкСвС УмОммПю 201 оьСвС КСгПзУФ, гия ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС 
ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ (зТій лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСї кО СлПТОоії е 
лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, сС ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь; лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСї кО СлПТОоії, сС 
СлСгОмзСбФюмьУя еО кФиьСбСю УмОбзСю; лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС 
лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ Ф ТОеі егіРУкПккя СлПТОоіР, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 
"О" - "в" оьСвС лФкзмФ, мО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї; 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ, мО ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї; лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї 
біглСбігкС гС ОаеОоФ СгжкОгоямСвС лФкзмФ 201.4 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, мО ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї) мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя кО 
лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, кО язСвС біглСбігкС гС бжйСв УмОмПР 192 і 201 оьСвС 
КСгПзУФ лСзиОгПкС СаСб'яеСз сСгС мОзСї ТПєУмТОоії, рмТОнФ б ТСейіТі: 

 10 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, - Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ ТПєУмТОоії гС 15 
зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 20 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, - Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ ТПєУмТОоії біг 16 гС 
30 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 30 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, - Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ ТПєУмТОоії біг 31 гС 
60 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 40 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, - Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ ТПєУмТОоії біг 61 гС 
365 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 50 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, - Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ ТПєУмТОоії кО 366 і 
аіиьрП зОиПкгОТкжХ гкіб. 

К ТОеі лСТФрПккя лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь вТОкжпкСвС УмТСзФ, 
лПТПгаОпПкСвС УмОммПю 201 оьСвС КСгПзУФ, гия ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС 
ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя кО лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, кО язСвС 
біглСбігкС гС бжйСв УмОмПР 192 і 201 оьСвС КСгПзУФ лСзиОгПкС СаСб'яеСз сСгС мОзСї 
ТПєУмТОоії, рмТОнФ б ТСейіТі 2 бігУСмзіб СаУявФ лСУмОпОккя (аПе лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь), ОиП кП аіиьрП 1020 вТжбПкь, лТж ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ: 

 лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСї кО СлПТОоії е лСУмОпОккя 
мСбОТіб/лСУиФв, сС ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь; 

 лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСї кО СлПТОоії, сС 
СлСгОмзСбФюмьУя еО кФиьСбСю УмОбзСю; 

 лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ 
Ф ТОеі егіРУкПккя СлПТОоіР, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж "О" - "в" лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 
оьСвС КСгПзУФ, мО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї; 

 лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ, мО 
ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї; 
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 лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС ОаеОоФ СгжкОгоямСвС лФкзмФ 201.4 
УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, мО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї. 

К ТОеі еФлжкПккя ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ евігкС е лФкзмСй 201.16 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ рмТОнкі 
УОкзоії, лПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй, кП еОУмСУСбФюмьУя кО лПТіСг еФлжкПккя мОзСї ТПєУмТОоії 
гС лТжРкяммя ТірПккя сСгС бігкСбиПккя ТПєУмТОоії мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / 
ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя. 

К ТОеі ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї гС лСпОмзФ лТСбПгПккя лПТПбіТзж, лТПгйПмСй язСї є гСмТжйОккя бжйСв оьСвС 
КСгПзУФ сСгС УбСєпОУкСУмі ТПєУмТОоії мОзжХ гСзФйПкміб б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ, рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 1201.2 оієї УмОммі, кП еОУмСУСбФюмьУя. 

1201.2. ВігУФмкіУмь ТПєУмТОоії лТСмявСй вТОкжпкСвС УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС УмОммПю 201 
оьСвС КСгПзУФ, лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС мОзСї лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ (зТій лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / 
ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСї кО СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, сС 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь; лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / 
ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСї кО СлПТОоії, сС СлСгОмзСбФюмьУя еО кФиьСбСю УмОбзСю, 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ Ф ТОеі 
егіРУкПккя СлПТОоіР, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж "О" - "в" лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ, 
мО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ, мО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, 
УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, лСгОмзСбСї кОзиОгкСї УзиОгПкСї біглСбігкС гС 
ОаеОоФ СгжкОгоямСвС лФкзмФ 201.4 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ), сС еОекОпПкО б лСгОмзСбСйФ 
лСбігСйиПккі-ТірПккі, УзиОгПкСйФ еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, - 
мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя кО лиОмкжзО лСгОмзФ рмТОнФ б ТСейіТі 50 бігУСмзіб УФйж 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї Ф мОзіР лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, ОаС біг УФйж лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, кОТОХСбОкСвС еО СлПТОоією е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, язсС лСгОмзСбФ 
кОзиОгкФ кО мОзФ СлПТОоію кП УзиОгПкС. К ТОеі еФлжкПккя ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / 
ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ евігкС е лФкзмСй 201.16 
УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй, кП еОУмСУСбФюмьУя кО 
лПТіСг еФлжкПккя мОзСї ТПєУмТОоії гС лТжРкяммя біглСбігкСвС ТірПккя сСгС бігкСбиПккя 
ТПєУмТОоії мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя. 

ВігУФмкіУмь ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лСгОмзСбСї кОзиОгкСї 
мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, еОекОпПкжХ б ОаеОоі 
лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, ліУия УлижбФ 10 зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй СмТжйОккя 
лиОмкжзСй лСгОмзФ лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя, - мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя кО 
лиОмкжзО лСгОмзФ рмТОнФ б ТСейіТі 50 бігУСмзіб УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзіР лСгОмзСбіР кОзиОгкіР мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя 
гС лСгОмзСбСї кОзиОгкСї ОаС біг УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, кОТОХСбОкСвС еО 
СлПТОоією е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, язсС лСгОмзСбФ кОзиОгкФ кО мОзФ СлПТОоію кП 
УзиОгПкС. 

К ТОеі ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС 
ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, еОекОпПкжХ б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС 
лФкзмФ, лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ 
лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя, рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі ОаеОоСй гТФвжй оьСвС 
лФкзмФ мО лФкзмСй 1201.1 оієї УмОммі, кП еОУмСУСбФюмьУя. 

К ТОеі бігУФмкСУмі ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСї кО СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, сС 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, мО/ОаС лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї/ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСї кО СлПТОоії, сС СлСгОмзСбФюмьУя еО 
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кФиьСбСю УмОбзСю лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 
оьСвС КСгПзУФ Ф ТОеі егіРУкПккя СлПТОоіР, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж "О" - "в" лФкзмФ 198.5 
УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ, мО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї, лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ, мО 
ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, 
УзиОгПкСї біглСбігкС гС ОаеОоФ СгжкОгоямСвС лФкзмФ 201.4 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, 
лТСмявСй вТОкжпкСвС УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС УмОммПю 201 оьСвС КСгПзУФ, гия ТПєУмТОоії 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, сС еОекОпПкО б лСгОмзСбСйФ лСбігСйиПккі-
ТірПккі, УзиОгПкСйФ еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ - мявкП еО УСаСю 
кОзиОгПккя кО лиОмкжзО лСгОмзФ рмТОнФ б ТСейіТі 5 бігУСмзіб СаУявФ лСУмОпОккя (аПе 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь), ОиП кП аіиьрП 3400 вТжбПкь. 

1201.3. ДСлФсПккя лТСгОбоПй мСбОТіб/лСУиФв лСйжиСз ліг пОУ еОекОпПккя СаСб'яезСбжХ 
ТПзбіежміб лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 201.1 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, 
бжябиПкжХ зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж, лТСбПгПкСї еО еОябСю 
лСзФлоя, - мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя кО лиОмкжзО лСгОмзФ - лТСгОбоя рмТОнФ б ТСейіТі 170 
вТжбПкь мО еСаСб'яеОккя бжлТОбжмж мОзі лСйжизж. 

ЗПбжзСкОккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ е 
лСлПТПгдПккяй лТС кПСаХігкіУмь бжлТОбиПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб - лТСгОбоПй 
еОекОпПкжХ б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ лСйжиСз лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб, 
кОУмФлкжХ еО гкПй РСвС СмТжйОккя, - мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя кО мОзСвС лиОмкжзО 
лСгОмзФ рмТОнФ б ТСейіТі: 

 10 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзіР лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР, - Ф ТОеі кПбжлТОбиПккя лСйжиСз лТСмявСй 15 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 20 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзіР лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР, - Ф ТОеі кПбжлТОбиПккя лСйжиСз Ф УмТСз біг 16 гС 30 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 30 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзіР лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР, - Ф ТОеі кПбжлТОбиПккя лСйжиСз Ф УмТСз біг 31 гС 60 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 40 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзіР лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР, - Ф ТОеі кПбжлТОбиПккя лСйжиСз Ф УмТСз біг 61 гС 90 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 50 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзіР лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР, - Ф ТОеі кПбжлТОбиПккя лСйжиСз Ф УмТСз біг 91 гС 120 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 60 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзіР лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР, - Ф ТОеі кПбжлТОбиПккя лСйжиСз Ф УмТСз біг 121 гС 150 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 70 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзіР лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР, - Ф ТОеі кПбжлТОбиПккя лСйжиСз Ф УмТСз біг 151 гС 180 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 100 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзіР лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР, - Ф ТОеі кПбжлТОбиПккя лСйжиСз ліУия УлижбФ 181 зОиПкгОТкСвС гкя. 

ЛмОммя 1202. ЙСТФрПккя лСТягзФ ТПєУмТОоії ОзожекжХ кОзиОгкжХ мО ТСеТОХФкзіб 
зСТжвФбОккя гС мОзжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ 

1202.1. ЙСТФрПккя лиОмкжзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ вТОкжпкжХ мПТйікіб ТПєУмТОоії лПТржХ 
лТжйіТкжзіб ОзожекжХ кОзиОгкжХ / лПТржХ лТжйіТкжзіб ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 231 
оьСвС КСгПзУФ, ОаС бігУФмкіУмь їХ УзиОгОккя пж ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ, бУмОкСбиПкжХ еО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі: 
 2 бігУСмзж УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ 

ПмжиСбСвС, еОекОпПкжХ Ф мОзжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, ОаС 2 
бігУСмзж УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, кО язі кП УзиОгПкі ОаС кП еОТПєУмТСбОкі Озожекі кОзиОгкі, - Ф ТОеі 
лСТФрПккя мПТйікФ ТПєУмТОоії ОаС бігУФмкСУмі ТПєУмТОоії гС 15 зОиПкгОТкжХ гкіб; 
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 10 бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, еОекОпПкжХ Ф мОзжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, ОаС 
10 бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, кО язі кП УзиОгПкі ОаС кП еОТПєУмТСбОкі Озожекі кОзиОгкі, - Ф ТОеі 
лСТФрПккя мПТйікФ ТПєУмТОоії ОаС бігУФмкСУмі ТПєУмТОоії біг 16 гС 30 зОиПкгОТкжХ 
гкіб; 

 20 бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, еОекОпПкжХ Ф мОзжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, ОаС 
20 бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, кО язі кП УзиОгПкі ОаС кП еОТПєУмТСбОкі Озожекі кОзиОгкі, - Ф ТОеі 
лСТФрПккя мПТйікФ ТПєУмТОоії ОаС бігУФмкСУмі ТПєУмТОоії біг 31 гС 60 зОиПкгОТкжХ 
гкіб; 

 30 бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, еОекОпПкжХ Ф мОзжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, ОаС 
30 бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, кО язі кП УзиОгПкі ОаС кП еОТПєУмТСбОкі Озожекі кОзиОгкі, - Ф ТОеі 
лСТФрПккя мПТйікФ ТПєУмТОоії ОаС бігУФмкСУмі ТПєУмТОоії біг 61 гС 90 зОиПкгОТкжХ 
гкіб; 

 40 бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, еОекОпПкжХ Ф мОзжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, ОаС 
40 бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, кО язі кП УзиОгПкі ОаС кП еОТПєУмТСбОкі Озожекі кОзиОгкі, - Ф ТОеі 
лСТФрПккя мПТйікФ ТПєУмТОоії ОаС бігУФмкСУмі ТПєУмТОоії кО 91 і аіиьрП зОиПкгОТкжХ 
гкіб. 

1202.2. ВігУФмкіУмь е бжкж лиОмкжзО ОзожекСвС лСгОмзФ ТПєУмТОоії лПТрСвС лТжйіТкжзО 
ОзожекСї кОзиОгкСї / лПТрСвС лТжйіТкжзО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС ОзожекСї кОзиОгкСї б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ ліУия УлижбФ 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя 
лиОмкжзСй лСгОмзФ лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС еОУмСУФбОккя рмТОнФ 
біглСбігкС гС лФкзмФ 1202.1 оієї УмОммі, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 50 бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е 
біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, кО язі лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
УзиОУмж мОзФ ОзожекФ кОзиОгкФ / ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя. 

ЙТж ТПєУмТОоії лПТрСвС лТжйіТкжзО ОзожекжХ кОзиОгкжХ / лПТрСвС лТжйіТкжзО 
ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, еО бігУФмкіУмь ТПєУмТОоії 
язжХ гС лиОмкжзО ОзожекСвС лСгОмзФ аФиС еОУмСУСбОкС рмТОн, лПТПгаОпПкжР ожй лФкзмСй 
ОаС лФкзмСй 1202.1 оієї УмОммі, рмТОнж еО лСТФрПккя лиОмкжзСй ОзожекСвС лСгОмзФ 
вТОкжпкжХ мПТйікіб ТПєУмТОоії лПТрСвС лТжйіТкжзО мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї / мОзСвС 
лПТрСвС лТжйіТкжзО ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС ОзожекСї кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 1202.1 оієї УмОммі, кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ВігУФмкіУмь е бжкж лиОмкжзО ОзожекСвС лСгОмзФ, язжР СмТжйОб лОиькП ОаС УлжТм 
ПмжиСбжР, ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ гТФвСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї 
кОзиОгкСї / гТФвСвС лТжйіТкжзО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя лТСмявСй аіиьр яз 120 
зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия вТОкжпкСвС мПТйікФ ТПєУмТОоії гТФвСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї 
кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 2 бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е 
біглСбігкжХ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, еОекОпПкжХ Ф мОзіР ОзожекіР кОзиОгкіР 
/ ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя. 

1202.3. ЛФйО ОзожекСвС лСгОмзФ гия оіиПР лФкзміб 1202.1 і 1202.2 оієї УмОммі бжекОпОємьУя 
еО УмОбзСю, сС бУмОкСбиПкО кО гОмФ ТПОиіеОоії лОиькСвС, мО зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ 
КзТОїкж, сС гіє кО лПТржР гПкь збОТмОиФ, б язСйФ егіРУкюємьУя ТПОиіеОоія лОиькСвС, О гия 
УлжТмФ ПмжиСбСвС - еО УмОбзСю, сС бУмОкСбиПкО кО гОмФ ТПОиіеОоії УлжТмФ ПмжиСбСвС. 
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ЛмОммя 121. ЙСТФрПккя бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй УмТСзіб еаПТівОккя гСзФйПкміб е 
лжмОкь СапжУиПккя і УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб, О мОзСд гСзФйПкміб, лСб'яеОкжХ іе 
бжзСкОккяй бжйСв ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж 

121.1. ЗПеОаПелПпПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб еаПТівОккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб, СаиізСбжХ 
мО ікржХ ТПвіУмТіб, аФХвОимПТУьзСї мО УмОмжУмжпкСї ебімкСУмі, ікржХ гСзФйПкміб е лжмОкь 
СапжУиПккя і УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб лТСмявСй ФУмОкСбиПкжХ УмОммПю 44 оьСвС КСгПзУФ 
УмТСзіб їХ еаПТівОккя мО/ОаС кПкОгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб зСкмТСиююпжй СТвОкОй 
СТжвікОиіб гСзФйПкміб (зТій гСзФйПкміб, СмТжйОкжХ е ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ) пж їХ зСліР лТж егіРУкПккі лСгОмзСбСвС зСкмТСию Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 1020 вТжбПкь. 
Мі УОйі гії, бпжкПкі лиОмкжзСй лСгОмзіб, гС язСвС лТСмявСй ТСзФ аФиС еОУмСУСбОкС рмТОн 

еО мОзП УОйП лСТФрПккя, - 
мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 2040 вТжбПкь. 
121.2. ЗПкОгОккя біглСбігі кО еОлжм, кПлСгОккя ОаС лСгОккя кП б лСбкСйФ СаУяеі 

лиОмкжзСй лСгОмзіб, нікОкУСбжй ОвПкмСй ОаС ікрСю СУСаСю гСзФйПкміб пж ікрСї 
ікнСТйОоії кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, кОгіУиОкжР біглСбігкС гС лігУмОб, 
лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмОйж 6-8 ліглФкзмФ 73.3.1 лФкзмФ 73.3 УмОммі 73 КСгПзУФ, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф 5 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдкжР мОзжР нОзм. 

 
ЗПлСгОккя ОаС лСгОккя кП б лСбкСйФ СаУяеі лиОмкжзСй лСгОмзіб гСзФйПкміб пж ікрСї 

ікнСТйОоії кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 73 
КСгПзУФ, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі Сгкієї йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдкжР мОзжР нОзм. 

ЛлиОмО мОзжХ нікОкУСбжХ УОкзоіР (рмТОніб) кП ебіиькяє СУСаФ біг СаСб’яезФ лСгОккя 
ікнСТйОоії. 

121.3. ЗПлСгОккя ОаС лСгОккя кП б лСбкСйФ СаУяеі ікнСТйОоії лТС УмТФзмФТФ биОУкСУмі 
ОаС лТС зікоПбСвС аПкПніоіОТкСвС биОУкжзО УОйСУміРкС ОаС кО еОлжм зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 441 оьСвС КСгПзУФ, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф 5 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдкжР мОзжР нОзм. 

ЛлиОмО мОзжХ нікОкУСбжХ УОкзоіР (рмТОніб) кП ебіиькяє біг СаСб’яезФ лСгОккя 
ікнСТйОоії, лПТПгаОпПкСї УмОммПю 441 оьСвС КСгПзУФ. 

ОмТОн еОУмСУСбФємьУя гС лиОмкжзіб лСгОмзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 441.1 УмОммі 441 оьСвС 
КСгПзУФ, язі Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ лСбігСйжиж зСкмТСиююпжР СТвОк лТС УОйСУміРкП 
лСгОккя ікнСТйОоії гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. К ТОеі лТжекОпПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб 
ФлСбкСбОдПкСвС аОкзФ, кО язСвС лСзиОгОємьУя СаСб’яеСз кОгОккя ікнСТйОоії кО еОлжм 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ біглСбігкС гС лФкзмФ 441.3 УмОммі 441 оьСвС КСгПзУФ, рмТОн 
еОУмСУСбФємьУя гС ФлСбкСбОдПкСвС аОкзФ. 

121.4. ЗПлСбігСйиПккя ТПежгПкмСй КзТОїкж лТС ФзиОгПккя гСвСбСТФ сСгС ФлТОбиіккя 
ОаС ОгйікіУмТФбОккя мТОУмФ, ОаС лТС лТжлжкПккя мОзСвС гСвСбСТФ Ф УмТСзж, лПТПгаОпПкі 
УмОммПю 442 оьСвС КСгПзУФ, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф 5 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдкжР мОзжР нОзм. 

ЛлиОмО рмТОнФ кП ебіиькяє біглСбігОиькФ СУСаФ біг СаСб’яезФ лСгОккя лСбігСйиПккя 
лТС ФзиОгПккя гСвСбСТФ сСгС ФлТОбиіккя ОаС ОгйікіУмТФбОккя мТОУмФ, ОаС лТС лТжлжкПккя 
мОзСвС гСвСбСТФ. 

121.5. ЗПлСгОккя ОаС лСгОккя кП б лСбкСйФ СаУяеі СУСаСю, язО егіРУкює ФлТОбиіккя ОаС 
ОгйікіУмТФбОккя мТОУмФ, нікОкУСбСї ебімкСУмі, зСліР лПТбжккжХ гСзФйПкміб мО ікрСї 
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ікнСТйОоії сСгС мТОУмФ кО еОлжм зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 
442 оьСвС КСгПзУФ, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б 10 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, еО зСдкжР мОзжР нОзм. 

ЛлиОмО мОзжХ нікОкУСбжХ УОкзоіР (рмТОніб) кП ебіиькяє біглСбігкФ СУСаФ біг СаСб’яезФ 
лСгОккя ікнСТйОоії мО гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 442 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙФкзмж 121.2 – 121.5 кОаПТФмь пжккСУмі 01.01.2024 Т. 

ЛмОммя 122. ЙСТФрПккя лТОбжи еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя ніежпкСю 
СУСаСю - ліглТжєйоПй 

122.1. ЗПУлиОмО (кПлПТПТОХФбОккя) ОаС УлиОмО (лПТПТОХФбОккя) кП б лСбкСйФ СаУяеі 
ніежпкСю СУСаСю - лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ, бжекОпПкСю ліглФкзмОйж 1 і 2 лФкзмФ 291.4 
УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ, ОбОкУСбжХ бкПУзіб єгжкСвС лСгОмзФ б лСТягзФ мО Ф УмТСзж, 
бжекОпПкі ожй КСгПзУСй, мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 50 бігУСмзіб УмОбзж 
єгжкСвС лСгОмзФ, СаТОкСї лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 123. ОмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії (рмТОнж) Ф ТОеі бжекОпПккя зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй УФйж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО/ОаС ікрСвС еСаСб'яеОккя, зСкмТСиь еО УлиОмСю 
язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, ейПкрПккя аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя ОаС 
бжябиПккя нОзміб бжзСТжУмОккя лСгОмзСбжХ ліиьв кП еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй пж 
бУФлПТПп ФйСбОй пж оіияй їХ кОгОккя 

123.1. ВпжкПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб гіякь, сС еФйСбжиж бжекОпПккя зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй УФйж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО/ОаС ікрСвС еСаСб'яеОккя, зСкмТСиь еО УлиОмСю 
язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, ейПкрПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя 
мО/ОаС біг'єйкСвС екОпПккя УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лиОмкжзО лСгОмзіб кО 
лігУмОбОХ, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 54.3.1, 54.3.2 (зТій бжлОгзіб ейПкрПккя УФйж лСгОмзФ 
кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, еОгПзиОТСбОкСї гС лСбПТкПккя е аюгдПмФ Ф еб'яезФ іе 
бжзСТжУмОккяй лТОбО кО лСгОмзСбФ екждзФ), 54.3.6 лФкзмФ 54.3 УмОммі 54 оьСвС КСгПзУФ, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя кО лиОмкжзО лСгОмзіб рмТОнФ б ТСейіТі 10 бігУСмзіб УФйж 
бжекОпПкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО/ОаС ікрСвС еСаСб'яеОккя, зСкмТСиь еО УлиОмСю 
язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, еОбжсПкСї УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя. 

123.2. Діяккя, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 123.1 оієї УмОммі, бпжкПкі ФйжУкС, - 
мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 25 бігУСмзіб біг УФйж бжекОпПкСвС 

лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО/ОаС ікрСвС еСаСб'яеОккя, зСкмТСиь еО УлиОмСю язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, еОбжсПкСї УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя. 

123.3. Діяккя, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 123.2 оієї УмОммі, бпжкПкі лСбмСТкС лТСмявСй 1095 
зОиПкгОТкжХ гкіб, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 50 бігУСмзіб УФйж бжекОпПкСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО/ОаС ікрСвС еСаСб'яеОккя, зСкмТСиь еО УлиОмСю язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, еОбжсПкСї УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя. 

123.4. ВжзСТжУмОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб (лСУОгСбжйж СУСаОйж лиОмкжзО лСгОмзіб) УФй, 
сС кП УлиОпПкі гС аюгдПмФ бкОУиігСз СмТжйОккя (еОУмСУФбОккя) лСгОмзСбСї ліиьвж, кП еО 
лТжекОпПккяй мО/ОаС бУФлПТПп ФйСбОй пж оіияй її кОгОккя евігкС іе еОзСкСй е лжмОкь 
біглСбігкСвС лСгОмзФ, еаСТФ, лиОмПдФ, зТій ікрСї біглСбігОиькСУмі, бжекОпПкСї ожй 
КСгПзУСй, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі УФй, сС аФиж бжзСТжУмОкі кП еО 
лТжекОпПккяй мО/ОаС бУФлПТПп ФйСбОй пж оіияй кОгОккя мОзжХ ліиьв. 

123.5. Діяккя лПТПгаОпПкі лФкзмСй 123.4 оієї УмОммі, бпжкПкі ФйжУкС, - 
мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф лСгбіРкСйФ ТСейіТі УФй, сС аФиж бжзСТжУмОкі кП 

еО лТжекОпПккяй мО/ОаС бУФлПТПп ФйСбОй пж оіияй кОгОккя мОзжХ ліиьв. 
123.6. ЛлиОмО рмТОнФ кП ебіиькяє мОзжХ СУіа біг біглСбігОиькСУмі еО ФйжУкП ФХжиПккя біг 

СлСгОмзФбОккя. 
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ЛмОммя 1231. ЙСТФрПккя бжйСв гС гСвСбСТіб гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя пж 
гСвСбСТіб УмТОХФбОккя б йПдОХ кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, еСзТПйО, 
УмТОХФбОккя гСгОмзСбСї лПкУії 

ЯзсС гСвСбіТ гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя пж гСвСбіТ УмТОХФбОккя б йПдОХ 
кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, еСзТПйО, гСвСбіТ УмТОХФбОккя гСгОмзСбСї лПкУії, 
лТСмявСй лПТржХ л'ямж ТСзіб РСвС гії ТСеТжбОємьУя е аФгь-язжХ лТжпжк, зТій бжлОгзФ, 
лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй пПмбПТмжй оієї УмОммі, гС еОзікпПккя йікійОиькСвС УмТСзФ РСвС гії 
ОаС гС кОУмОккя біглСбігкСвС УмТОХСбСвС бжлОгзФ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржй 
еОзСкСгОбУмбСй, б ТПеФиьмОмі пСвС бігаФбОємьУя пОУмзСбО УмТОХСбО бжлиОмО, бжлиОмО 
бжзФлкСї УФйж пж лСбкП лТжлжкПккя еСаСб'яеОкь УмТОХСбжзО еО мОзжй гСвСбСТСй лПТПг 
мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ ОаС лСТФрФюмьУя ікрі бжйСвж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй гС 
мОзжХ гСвСбСТіб, О мОзСд бжйСвж гС гСвСбСТіб гСаТСбіиькСвС йПгжпкСвС УмТОХФбОккя, зТій 
бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй пПмбПТмжй оієї УмОммі, мС лиОмкжз лСгОмзФ - УмТОХФбОиькжз, 
язжР бжекОб Ф аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ бжмТОмж, еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж нікОкУСбжР 
ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ебімкСвС лПТіСгФ кО УФйФ мОзжХ лСлПТПгкьС УлиОпПкжХ 
лиОмПдіб, бкПУзіб, лТПйіР іе кОТОХФбОккяй лПкі б ТСейіТі 120 бігУСмзіб СаиізСбСї УмОбзж 
ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС гіяиО кО зікПоь ебімкСвС лПТіСгФ, б язСйФ бігаФиСУя 
ТСеіТбОккя гСвСбСТФ ОаС мОзжР гСвСбіТ лПТПУмОб біглСбігОмж бжйСвОй, лПТПгаОпПкжй ожй 
КСгПзУСй. 

ЙСгОмзСбі еСаСб'яеОккя УмТОХСбжзО Ф еб'яезФ е СаУмОбжкОйж, еОекОпПкжйж б ОаеОоі 
лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ, еО лПТіСг гС зікоя ебімкСвС лПТіСгФ, б язСйФ бігаФиСУя ТСеіТбОккя 
гСвСбСТФ гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя пж гСвСбСТФ УмТОХФбОккя б йПдОХ 
кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, еСзТПйО, гСвСбСТФ УмТОХФбОккя гСгОмзСбСї лПкУії, 
ОаС мОзжР гСвСбіТ пж гСвСбіТ гСаТСбіиькСвС йПгжпкСвС УмТОХФбОккя лПТПУмОб біглСбігОмж 
бжйСвОй, лПТПгаОпПкжй ожй КСгПзУСй, зСТПвФбОккю кП лігиявОюмь. 

ОмТОнкі УОкзоії еО еОкждПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз Ф бжлОгзОХ, 
бжекОпПкжХ ожй ліглФкзмСй, яз гС УмТОХСбжзО, мОз і гС лиОмкжзО лСгОмзФ кП 
еОУмСУСбФюмьУя. 

ДСвСбіТ гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя, гСвСбіТ йПгжпкСвС УмТОХФбОккя пж гСвСбіТ 
УмТОХФбОккя б йПдОХ кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, еСзТПйО, гСвСбіТ 
УмТОХФбОккя гСгОмзСбСї лПкУії, б язСйФ УмТОХФбОиькжзСй є ТСаСмСгОбПоь, йСдП 
лПТПгаОпОмж: 

 ейікФ УмТОХФбОиькжзО (ТСаСмСгОбоя) кО кСбСвС УмТОХФбОиькжзО, язжй йСдП аФмж ОаС 
кСбжР ТСаСмСгОбПоь, ОаС еОУмТОХСбОкО СУСаО, Ф ТОеі ебіиькПккя еОУмТОХСбОкСї СУСаж; 

 ейікФ УмТОХСбжзО кО кСбСвС УмТОХСбжзО. 
ЙТж оьСйФ мОзО ейікО УмТОХФбОиькжзО (УмТОХСбжзО) лСбжккО лігмбПТгдФбОмжУя 

мТжУмСТСккьСю ФвСгСю йід УмТОХФбОиькжзСй (УмТОХСбжзСй), кСбжй УмТОХФбОиькжзСй 
(УмТОХСбжзСй) мО УмТОХСбжзСй (УмТОХФбОиькжзСй), еО ФйСбж СмТжйОккя біглСбігкСї евСгж 
біг еОУмТОХСбОкСї СУСаж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй мО/ОаС гСвСбСТСй 
УмТОХФбОккя. 

ЛмОммя 124. ЙСТФрПккя лТОбжи УлиОмж (лПТПТОХФбОккя) вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя 
124.1. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб кП УлиОпФє ФевСгдПкФ УФйФ вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя 

(зТій вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя Ф бжвиягі рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР, еОУмСУСбОкжХ гС 
кьСвС кО лігУмОбі оьСвС КСгПзУФ пж ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО язжй лСзиОгПкС кО 
зСкмТСиююпі СТвОкж, О мОзСд лПкі, еОУмСУСбОкСї гС кьСвС кО лігУмОбі оьСвС КСгПзУФ пж 
ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО язжй лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж) лТСмявСй 
УмТСзіб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб лТжмявФємьУя гС 
біглСбігОиькСУмі Ф бжвиягі рмТОнФ б мОзжХ ТСейіТОХ: 

 лТж еОмТжйоі гС 30 зОиПкгОТкжХ гкіб бзиюпкС, кОУмФлкжХ еО СУмОккій гкПй УмТСзФ 
УлиОмж УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, - Ф ТСейіТі 5 бігУСмзіб лСвОрПкСї УФйж 
лСгОмзСбСвС аСТвФ; 
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 лТж еОмТжйоі аіиьрП 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО СУмОккій гкПй УмТСзФ УлиОмж 
УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, - Ф ТСейіТі 10 бігУСмзіб лСвОрПкСї УФйж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ. 

ЯзсС еОТОХФбОккя зСрміб е ПиПзмТСккСвС ТОХФкзФ б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь б СлиОмФ ФевСгдПкСї УФйж вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС б ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, 
егіРУкюємьУя кО кОУмФлкжР СлПТОоіРкжР гПкь, рмТОнж, бжекОпПкі Ф оьСйФ лФкзмі, кП 
еОУмСУСбФюмьУя. 

124.11. К ТОеі лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб УмТСзФ УлиОмж гС аюгдПмФ УФйж ОзожекСвС 
лСгОмзФ, лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй гТФвжй ліглФкзмФ 222.1.2 лФкзмФ 222.1 УмОммі 222 оьСвС 
КСгПзУФ, мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб лТжмявФємьУя гС біглСбігОиькСУмі Ф бжвиягі рмТОнФ б 
ТСейіТі 10 бігУСмзіб біг УФйж мОзСвС ОзожекСвС лСгОмзФ. 

124.2. Діяккя, лПТПгаОпПкі лФкзмОйж 124.1, 124.11 оієї УмОммі бпжкПкі ФйжУкС, - 
мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 25 бігУСмзіб біг УФйж кПУлиОпПкСвС 

(кПУбСєпОУкС УлиОпПкСвС) вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя. 
124.3. Діяккя, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 124.2 оієї УмОммі, бпжкПкі лСбмСТкС лТСмявСй 1095 

зОиПкгОТкжХ гкіб ОаС язі лТжебПиж гС лТСУмТСпПккя УлиОмж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя кО 
УмТСз аіиьрП 90 зОиПкгОТкжХ гкіб, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 50 бігУСмзіб біг УФйж кПУлиОпПкСвС 
(кПУбСєпОУкС УлиОпПкСвС) вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя. 

124.4. ЗО лСТФрПккя УмТСзФ еОТОХФбОккя лСгОмзіб гС аюгдПміб ОаС гПТдОбкжХ оіиьСбжХ 
нСкгіб, ФУмОкСбиПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС лиОмідкі лСУиФвж", е бжкж аОкзФ, СТвОкФ, сС 
егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО 
лиОмідкжХ лСУиФв, ПзбОРТО, ПйімПкмО ПиПзмТСккжХ вТСрПР мОзжР аОкз/СТвОк, кПаОкзібУьзжР 
кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкм ПиПзмТСккжХ вТСрПР УлиОпФє рмТОнж б ТСейіТОХ, 
ФУмОкСбиПкжХ лФкзмСй 124.1 оієї УмОммі. 

124.5. К ТОеі язсС зСкмТСиююпжР СТвОк кП кОгіУиОб (кП бТФпжб) ніежпкіР СУСаі 
лСгОмзСбП/лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя е лСгОмзФ кО йОРкС Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі 
біглСбігкжйж кСТйОйж оьСвС КСгПзУФ, ніежпкі СУСаж ебіиькяюмьУя біг біглСбігОиькСУмі, 
лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй еО кПУбСєпОУкФ УлиОмФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 125. ВжзиюпПкО. 

ЛмОммя 1251. ЙСТФрПккя лТОбжи кОТОХФбОккя, ФмТжйОккя мО УлиОмж (лПТПТОХФбОккя) 
лСгОмзіб Ф гдПТПиО бжлиОмж 

1251.1. ЗПкОТОХФбОккя мО/ОаС кПФмТжйОккя, мО/ОаС кПУлиОмО (кПлПТПТОХФбОккя), мО/ОаС 
кОТОХФбОккя, УлиОмО (лПТПТОХФбОккя) кП б лСбкСйФ СаУяеі лСгОмзіб лиОмкжзСй лСгОмзіб, Ф 
мСйФ пжУиі лСгОмзСбжй ОвПкмСй, гС ОаС ліг пОУ бжлиОмж гСХСгФ кО зСТжУмь кПТПежгПкмО ОаС 
ікрСвС лиОмкжзО лСгОмзіб, О мОзСд кПТПежгПкмСй, кО язСвС лСзиОгПкС СаСб'яеСз 
УлиОпФбОмж лСгОмСз Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 10 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОє 
кОТОХФбОккю мО/ОаС УлиОмі гС аюгдПмФ. 

1251.2. Мі УОйі гії, бпжкПкі ФйжУкС, - 
мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 25 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОє 

кОТОХФбОккю мО/ОаС УлиОмі гС аюгдПмФ. 
1251.3. Діяккя, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 1251.2 оієї УмОммі, бпжкПкі лСбмСТкС лТСмявСй 1095 

зОиПкгОТкжХ гкіб, - 
мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 50 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОє 

кОТОХФбОккю мО/ОаС УлиОмі гС аюгдПмФ. 
1251.4. Діяккя, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 1251.2 оієї УмОммі, бпжкПкі лТСмявСй 1095 гкіб бмТПмє 

мО аіиьрП, - 
мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 75 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОє 

кОТОХФбОккю мО/ОаС УлиОмі гС аюгдПмФ. 
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ВіглСбігОиькіУмь еО лСвОрПккя УФйж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ, 
сС бжкжзОє бкОУиігСз бпжкПккя мОзжХ гіР, мО СаСб'яеСз сСгС лСвОрПккя мОзСвС 
лСгОмзСбСвС аСТвФ, Ф мСйФ пжУиі лПкі, лСзиОгОємьУя кО лСгОмзСбСвС ОвПкмО. ЙТж оьСйФ 
лиОмкжз лСгОмзФ СмТжйФбОп мОзжХ гСХСгіб ебіиькяємьУя біг СаСб'яезФ лСвОрПккя мОзСї УФйж 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ ТСегіиСй IV 
оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСгОмзСбжР ОвПкм ебіиькяємьУя біг біглСбігОиькСУмі біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, язсС 
кПкОТОХФбОккя, кПФмТжйОккя мО/ОаС кПлПТПТОХФбОккя лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа 
УОйСУміРкС бжябияємьУя лСгОмзСбжй ОвПкмСй лТж лТСбПгПккі лПТПТОХФкзФ оьСвС лСгОмзФ, 
лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 169.4 УмОммі 169 оьСвС КСгПзУФ, мО бжлТОбияємьУя б кОУмФлкжХ 
лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ евігкС е кСТйОйж оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛмОммя 126. ЙСТФрПккя лСТягзФ лСгОккя аОкзОйж, ікржйж нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж, 
кПаОкзібУьзжйж кОгОбОпОйж лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмОйж ПиПзмТСккжХ вТСрПР 
лСгОмзСбСї ікнСТйОоії зСкмТСиююпжй СТвОкОй 

126.1. ЗПлСгОккя ОаС лСгОккя лСгОмзСбСї ікнСТйОоії аОкзОйж, ікржйж нікОкУСбжйж 
ФУмОкСбОйж, кПаОкзібУьзжйж кОгОбОпОйж лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмОйж ПиПзмТСккжХ 
вТСрПР е лСТФрПккяй УмТСзФ, бжекОпПкСвС ожй КСгПзУСй, зСкмТСиююпжй СТвОкОй - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 680 вТжбПкь. 
Мі УОйі гіяккя бпжкПкі лТСмявСй ТСзФ ліУия еОУмСУФбОккя рмТОнФ, - 
мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 1360 вТжбПкь. 
ЛмОммя 127. ВжзиюпПкО. 

ЛмОммя 128. ЙСгОмзСбі лТОбСлСТФрПккя зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
128.1. ЙСгОмзСбжйж лТОбСлСТФрПккяйж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб є лТСмжлТОбкі ТірПккя, 

гії ОаС аПегіяиькіУмь зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, їХ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа, бпжкПккя язжХ 
є лігУмОбСю гия бігрзСгФбОккя рзСгж СУСаі, пжї лТОбО лСТФрПкі, біглСбігкС гС еОзСкФ. 

128.2. ЙСгОмзСбжйж лСТФрПккяйж, бігрзСгФбОккя рзСгж еО бпжкПккя язжХ евігкС е 
лФкзмСй 114.2 УмОммі 114 оьСвС КСгПзУФ гСлФУзОємьУя бкОУиігСз гСбПгПккя ижрП нОзмФ 
РСвС бпжкПккя, є: 

128.2.1. лТжРкяммя кПеОзСккСвС ТірПккя, О мОз УОйС бпжкПккя кПеОзСккжХ гіякь (гіР ОаС 
аПегіяиькСУмі) зСкмТСиююпжй СТвОкСй мО/ОаС РСвС лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж, сС 
лТжебПиж гС аПелігУмОбкСї бігйСбж б кОаФммі, О мОз УОйС гС аПелігУмОбкСї бмТОмж СУСаСю 
УмОмФУФ лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС лиОмкжзО СгкСвС е лСгОмзіб, кОаФммя мО/ОаС ОкФиюбОккя 
(бмТОмО) язСвС бігаФбОємьУя еО ТірПккяй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ; 

128.2.2. кПбкПУПккя ОаС кПУбСєпОУкП бкПУПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй гОкжХ гС 
КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО/ОаС лСТФрПккя УмТСзіб 
лСпОмзФ лТСбПгПккя зОйПТОиькСї лПТПбіТзж, лПТПгаОпПкСї лФкзмСй 200.10 УмОммі 200 оьСвС 
КСгПзУФ, О Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ лФкзмСй 200.11 УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ, лПТПбіТзж, 
еОекОпПкСї Ф мОзСйФ лФкзмі, язсС еО ТПеФиьмОмОйж мОзжХ лТСмжлТОбкжХ гіякь аФиС лСТФрПкС 
УмТСзж лСбПТкПккя УФй аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя; 

128.2.3. лТжРкяммя лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ТірПккя 
лТС бжзСТжУмОккя йОРкО, бжекОпПкСвС лФкзмСй 87.3 УмОммі 87 оьСвС КСгПзУФ, яз гдПТПиО 
лСвОрПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб; 

128.2.4. лПТПрзСгдОккя лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
ебіиькПккю йОРкО СУСаж е-ліг ТПджйФ мжйпОУСбСвС еОмТжйОккя; 

128.2.5. кПеОзСккП еОУмСУФбОккя лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ ОТПрмФ йОРкО ОаС зСрміб кО ТОХФкзОХ; 

128.2.6. аПелігУмОбкП бкПУПккя лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ гОкжХ лТС кОябкіУмь лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС кПУбСєпОУкП 
бкПУПккя пж кПбкПУПккя гОкжХ лТС бігУФмкіУмь лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб. 
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ЛмОммя 1281. ЙСТФрПккя лТОбжи СаиізФ, бжТСакжомбО мО СаівФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС кО ОзожекжХ УзиОгОХ мО/ОаС йіУояХ бжТСакжомбО СзТПйжХ бжгіб лТСгФзоії 

1281.1. ЗПСаиОгкОккя мО/ОаС бігУФмкіУмь ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі 
бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб мО ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб Тібкя лОиькСвС Ф ТПеПТбФОТі ТібкПйіТО-
иіпжиькжзО кО ббПгПкСйФ б ПзУлиФОмОоію ТПеПТбФОТі, ТСемОрСбОкСйФ кО ОзожекСйФ УзиОгі, 
мО/ОаС бжмТОмСйіТО-иіпжиькжзО кО йіУоі біглФУзФ лОиькСвС кОижбСй е ОзожекСвС УзиОгФ, 
ТСемОрСбОкСвС кО ОзожекСйФ УзиОгі, О мОзСд кПСаиОгкОккя мО/ОаС бігУФмкіУмь ТПєУмТОоії б 
ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб СаУявФ бжТСаиПкСвС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС бжмТОмСйіТО-иіпжиькжзО УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС йОУСбСвС бжмТОмСйіТО кО йіУоі 
СмТжйОккя мО біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, ТСемОрСбОкСвС кО ОзожекСйФ УзиОгі мО/ОаС йіУоі 
СмТжйОккя/біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф бжТСакжомбС лТСгФзоії, бжекОпПкСї Ф ліглФкзмОХ "г"-
"д" ліглФкзмФ 229.1.1 лФкзмФ 229.1 УмОммі 229 оьСвС КСгПзУФ, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 20000 вТжбПкь еО зСдкжР кПСаиОгкОкжР 
ТПеПТбФОТ мО/ОаС кПеОТПєУмТСбОкжР ТібкПйіТ-иіпжиькжз, О мОзСд еО зСдкП кПСаиОгкОкП 
йіУоП біглФУзФ лОиькСвС кОижбСй е ОзожекСвС УзиОгФ ОаС еО зСдкП йіУоП СмТжйОккя мО 
біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, мО/ОаС кПеОТПєУмТСбОкжР бжмТОмСйіТ-иіпжиькжз / бжмТОмСйіТ-
иіпжиькжз УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС йОУСбжР бжмТОмСйіТ. 

ЙСбмСТкП лТСмявСй ТСзФ бпжкПккя кО мСйФ УОйСйФ ОзожекСйФ УзиОгі мО/ОаС йіУоі 
СмТжйОккя/біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф бжТСакжомбС лТСгФзоії, бжекОпПкСї Ф ліглФкзмОХ "г"-
"д" ліглФкзмФ 229.1.1 лФкзмФ 229.1 УмОммі 229 оьСвС КСгПзУФ, аФгь-язСвС е лСТФрПкь, 
лПТПгаОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 50000 вТжбПкь еО зСдкжР кПСаиОгкОкжР 
ТПеПТбФОТ мО/ОаС кПеОТПєУмТСбОкжР ТібкПйіТ-иіпжиькжз, О мОзСд еО зСдкП кПСаиОгкОкП 
йіУоП біглФУзФ лОиькСвС кОижбСй е ОзожекСвС УзиОгФ ОаС еО зСдкП йіУоП СмТжйОккя мО 
біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, мО/ОаС кПеОТПєУмТСбОкжР бжмТОмСйіТ-иіпжиькжз / бжмТОмСйіТ-
иіпжиькжз УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС йОУСбжР бжмТОмСйіТ. 

1281.2. ВігУФмкіУмь е бжкж лиОмкжзО лСгОмзФ ТПєУмТОоії ОзожекжХ УзиОгіб Ф УжУмПйі 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС лиОмкжзСй лСгОмзФ 
- ТСелСТягкжзСй ОзожекСвС УзиОгФ - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 1000000 вТжбПкь. 
Мі УОйі гії, бпжкПкі лиОмкжзСй лСгОмзіб, гС язСвС лТСмявСй ТСзФ аФиС еОУмСУСбОкС рмТОн 

еО мОзП УОйП лСТФрПккя, - 
мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 2000000 вТжбПкь. 
1281.3. ЗПеОаПелПпПккя е бжкж ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ УбСєпОУкСвС лСгОккя гС 

оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб, сС йіУмямь гОкі лТС нОзмжпкі еОижрзж лОиькСвС мО СаУяв СаівФ 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 1000 вТжбПкь еО зСдкжР кПлСгОкжР 
ПиПзмТСккжР гСзФйПкм. 

ГЙАВА 12. ЙДЗЯ 

ЛмОммя 129. ЙПкя 
129.1. ЗОТОХФбОккя лПкі ТСелСпжкОємьУя: 
129.1.1. лТж кОТОХФбОккі зСкмТСиююпжй СТвОкСй лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя Ф 

бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй бжлОгзОХ, кП лСб'яеОкжХ е лТСбПгПккяй лПТПбіТзж, ОаС лТж 
кОТОХФбОккі зСкмТСиююпжй СТвОкСй вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС еО 
ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж, лСпжкОюпж е лПТрСвС ТСаСпСвС гкя, кОУмФлкСвС еО СУмОккій гкПй 
вТОкжпкСвС УмТСзФ УлиОмж лиОмкжзСй лСгОмзіб мОзСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС б 
лСгОмзСбСйФ лСбігСйиПккі-ТірПккі евігкС іе ожй КСгПзУСй; 
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129.1.2. лТж кОТОХФбОккі зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО/ОаС ікрСвС еСаСб'яеОккя, зСкмТСиь еО УлиОмСю язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, Ф ТОеі бжябиПккя РСвС еОкждПккя - кО УФйФ мОзСвС 
еОкждПккя, лСпжкОюпж е лПТрСвС ТСаСпСвС гкя, кОУмФлкСвС еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС 
УмТСзФ УлиОмж лиОмкжзСй лСгОмзіб оьСвС еСаСб'яеОккя еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) 
лПТіСг, сСгС язСвС бжябиПкС еОкждПккя, мО еО бПУь лПТіСг еОкждПккя (Ф мСйФ пжУиі еО 
лПТіСг ОгйікіУмТОмжбкСвС мО/ОаС УФгСбСвС СУзОТдПккя); 

129.1.3. лТж кОТОХФбОккі УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС лиОмкжзСй лСгОмзіб 
ОаС лСгОмзСбжй ОвПкмСй, Ф мСйФ пжУиі Ф ТОеі бкПУПккя ейік гС лСгОмзСбСї ебімкСУмі 
бкОУиігСз УОйСУміРкСвС бжябиПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лСйжиСз біглСбігкС гС УмОммі 50 
оьСвС КСгПзУФ, - ліУия УлижбФ 90 зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС 
УмТСзФ УлиОмж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя; 

129.1.4. лТж бжябиПккі зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж еОкждПккя 
лСгОмзСбжй ОвПкмСй лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя лТж кОТОХФбОккі (бжлиОмі) 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ кО зСТжУмь кПТПежгПкміб ОаС ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзіб мО/ОаС 
кПУбСєпОУкСї УлиОмж, кПУлиОмж (кПлПТПТОХФбОккя) лСгОмзСбжй ОвПкмСй ФмТжйОкжХ 
(кОТОХСбОкжХ) лСгОмзіб гС ОаС ліг пОУ бжлиОмж СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ кО зСТжУмь 
кПТПежгПкмО ОаС ікрСвС лиОмкжзО лСгОмзіб - лСпжкОюпж е лПТрСвС ТСаСпСвС гкя, 
кОУмФлкСвС еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ УлиОмж лСгОмзСбжй ОвПкмСй УФйж 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС ожй КСгПзУСй; 

129.1.5. Ф бжлОгзФ кПУбСєпОУкСвС лСбПТкПккя кОгйіТФ/лСйжизСбС УлиОпПкжХ лиОмПдіб, О 
мОзСд кПУбСєпОУкСвС бігрзСгФбОккя УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь - лСпжкОюпж е 
лПТрСвС гкя, кОУмФлкСвС еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ лСбПТкПккя мОзжХ зСрміб. 

129.2. К ТОеі УзОУФбОккя кОТОХСбОкСвС зСкмТСиююпжй СТвОкСй вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя 
(РСвС пОУмжкж) Ф лСТягзФ ОгйікіУмТОмжбкСвС мО/ОаС УФгСбСвС СУзОТдПккя лПкя, кОТОХСбОкО 
кО мОзП вТСрСбП еСаСб'яеОккя (РСвС пОУмжкФ) ОаС кО бжябиПкП еОкждПккя лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя, УзОУСбФємьУя. 

129.3. ЗОТОХФбОккя лПкі еОзікпФємьУя (зТій лПкі, лПТПгаОпПкСї ліглФкзмОйж 129.1.2, 
129.1.4 лФкзмФ 129.1 оієї УмОммі): 

129.3.1. Ф гПкь еОТОХФбОккя зСрміб кО біглСбігкжР ТОХФкСз СТвОкФ, сС егіРУкює 
зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб кО біглСбігкжР ТОХФкСз лиОмкжзО 
лСгОмзіб, мО/ОаС б ікржХ бжлОгзОХ лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мО/ОаС вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь; 

129.3.2. Ф гПкь лТСбПгПккя беОєйСТСеТОХФкзіб кПлСвОрПкжХ еФУмТіпкжХ вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь біглСбігкСвС аюгдПмФ лПТПг мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзіб; 

129.3.3. Ф гПкь еОлТСбОгдПккя йСТОмСТію кО еОгСбСиПккя бжйСв зТПгжмСТіб (лТж 
бжкПУПккі біглСбігкСї ФХбОиж УФгФ Ф УлТОбі лТС аОкзТФмУмбС ОаС лТжРкяммі біглСбігкСвС 
ТірПккя ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж); 

129.3.4. лТж лТжРкяммі ТірПккя сСгС УзОУФбОккя ОаС УлжУОккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ 
(РСвС пОУмжкж). 

129.3.41. ЗОТОХФбОккя лПкі, лПТПгаОпПкСї ліглФкзмСй 129.1.2 лФкзмФ 129.1 оієї УмОммі, 
еОзікпФємьУя б гПкь кОУмОккя УмТСзФ лСвОрПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж. МОзО лПкя кОТОХСбФємьУя б гПкь 
еОзікпПккя її кОТОХФбОккя еО бПУь лПТіСг еОкждПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, лСпжкОюпж 
е гкя, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 129.1.2 лФкзмФ 129.1 оієї УмОммі, лС гПкь еОзікпПккя. 

ЗОТОХФбОккя лПкі, лПТПгаОпПкСї ліглФкзмСй 129.1.4 лФкзмФ 129.1 оієї УмОммі, еОзікпФємьУя: 
 Ф ТОеі бжябиПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй нОзмФ кПУбСєпОУкСї УлиОмж, кПУлиОмж 

(кПлПТПТОХФбОккя) бжекОпПкжХ лСгОмзСбжй ОвПкмСй УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь - Ф 
гПкь УлиОмж (лСвОрПккя) лСгОмзСбжй ОвПкмСй ожХ УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь; 

 Ф ТОеі бжябиПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй нОзмФ еОкждПккя лСгОмзСбжй ОвПкмСй 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лТж кОТОХФбОккі (бжлиОмі) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ кО 
зСТжУмь кПТПежгПкміб ОаС ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзіб - Ф гПкь кОУмОккя УмТСзФ 
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лСвОрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО 
ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж. Дия лСгОмзСбжХ ОвПкміб, язі еОкжежиж лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя лТж кОТОХФбОккі (бжлиОмі) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ кО зСТжУмь 
кПТПежгПкміб, мОзО лПкя кОТОХСбФємьУя б гПкь еОзікпПккя її кОТОХФбОккя еО бПУь 
лПТіСг еОкждПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, лСпжкОюпж е гкя, бжекОпПкСвС 
ліглФкзмСй 129.1.4 лФкзмФ 129.1 оієї УмОммі, лС гПкь еОзікпПккя. 

Дия лСгОмзСбжХ ОвПкміб, язі бжлиОпФюмь СлСгОмзСбФбОкі гСХСгж кО зСТжУмь ікржХ 
лиОмкжзіб лСгОмзіб, мОзО лПкя кОТОХСбФємьУя еО бПУь лПТіСг еОкждПккя лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя, лСпжкОюпж е гкя, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 129.1.4 лФкзмФ 129.1 оієї УмОммі, лС 
гПкь кОУмОккя УмТСзФ лСвОрПккя бжекОпПкСвС зСкмТСиююпжй СТвОкСй лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя. 

К ТОеі пОУмзСбСвС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ УФйО мОзСї пОУмзж бжекОпОємьУя е 
ФТОХФбОккяй лПкі, кОТОХСбОкСї кО мОзФ пОУмзФ. 

129.4. ЗО УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 129.1.1 лФкзмФ 129.1 оієї 
УмОммі (бзиюпОюпж УФйФ рмТОнкжХ УОкзоіР еО їХ кОябкСУмі мО аПе ФТОХФбОккя УФйж лПкі) мО б 
ікржХ бжлОгзОХ бжекОпПккя лПкі біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ, язсС її ТСейіТ кП 
бУмОкСбиПкжР, кОТОХСбФємьУя лПкя еО зСдкжР зОиПкгОТкжР гПкь лТСУмТСпПккя УлиОмж 
вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, бзиюпОюпж гПкь лСвОрПккя, е ТСеТОХФкзФ 120 бігУСмзіб ТіпкжХ 
СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, гіюпСї кО зСдкжР мОзжР гПкь. 

ЗО УФйж еОкждПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС ліглФкзмОйж 129.1.2 мО 
129.1.4 лФкзмФ 129.1 оієї УмОммі, кОТОХСбФємьУя лПкя еО зСдкжР зОиПкгОТкжР гПкь 
еОкждПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, бзиюпОюпж гПкь кОУмОккя УмТСзФ лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС зСкмТСиююпжй СТвОкСй, е ТСеТОХФкзФ 120 
бігУСмзіб ТіпкжХ СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, гіюпСї кО зСдкжР мОзжР 
гПкь. 

ЗО УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 129.1.3 лФкзмФ 129.1 оієї УмОммі 
(бзиюпОюпж УФйФ рмТОнкжХ УОкзоіР еО їХ кОябкСУмі мО аПе ФТОХФбОккя УФйж лПкі), 
кОТОХСбФємьУя лПкя еО зСдкжР зОиПкгОТкжР гПкь лТСУмТСпПккя РСвС УлиОмж, лСпжкОюпж е 
91 зОиПкгОТкСвС гкя, сС кОУмОє еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ УлиОмж лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя, бзиюпОюпж гПкь лСвОрПккя, іе ТСеТОХФкзФ 100 бігУСмзіб ТіпкжХ СаиізСбСї 
УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, гіюпСї кО зСдкжР мОзжР гПкь. 

ЗО УФйж кПУбСєпОУкС УлиОпПкжХ мО/ОаС кПУлиОпПкжХ (кПлПТПТОХСбОкжХ) лСгОмзСбжй 
ОвПкмСй бжекОпПкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь біглСбігкС гС ліглФкзмФ 129.1.4 лФкзмФ 129.1 
оієї УмОммі зСкмТСиююпжй СТвОкСй кОТОХСбФємьУя лПкя еО зСдкжР зОиПкгОТкжР гПкь мОзСї 
кПУлиОмж (кПлПТПТОХФбОккя), бзиюпОюпж гПкь лСвОрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, е 
ТСеТОХФкзФ 120 бігУСмзіб ТіпкжХ СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, гіюпСї кО 
зСдкжР мОзжР гПкь. 

129.5. ЗОекОпПкжР ТСейіТ лПкі еОУмСУСбФємьУя сСгС бУіХ лиОмкжзіб мО бУіХ бжгіб 
лСгОмзіб, еаСТіб мО ікржХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, зТій лПкі, язО кОТОХСбФємьУя еО лСТФрПккя 
УмТСзФ ТСеТОХФкзФ Ф УнПТі еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, сС бУмОкСбиюємьУя 
біглСбігкжй еОзСкСгОбУмбСй. 

129.6. ЗО лСТФрПккя УмТСзФ еОТОХФбОккя лСгОмзіб гС аюгдПміб ОаС гПТдОбкжХ оіиьСбжХ 
нСкгіб, ФУмОкСбиПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС лиОмідкі лСУиФвж", е бжкж аОкзФ, СТвОкФ, сС 
егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО 
лиОмідкжХ лСУиФв, ПзбОРТО, ПйімПкмО ПиПзмТСккжХ вТСрПР мОзжР аОкз/СТвОк, кПаОкзібУьзжР 
кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкм ПиПзмТСккжХ вТСрПР УлиОпФє лПкю еО зСдкжР гПкь 
лТСУмТСпПккя, бзиюпОюпж гПкь УлиОмж, мО рмТОнж Ф ТСейіТОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 

129.7. ЗП ббОдОємьУя лСТФрПккяй УмТСзФ лПТПТОХФбОккя лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб е 
бжкж аОкзФ лСТФрПккя, бпжкПкП бкОУиігСз ТПвФиюбОккя ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж 
ПзСкСйіпкжХ кСТйОмжбіб мОзСвС аОкзФ, сС лТжебСгжмь гС кПУмОпі біиькСвС еОижрзФ зСрміб 
кО мОзСйФ зСТПУлСкгПкмУьзСйФ ТОХФкзФ, зТій бжлОгзіб, зСиж аОкз лСбПТкФб лиОмідкі 
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ікУмТФзоії аПе бжзСкОккя ОаС лиОмкжз лСгОмзіб ебПТкФбУя гС аОкзФ, сС бігкПУПкжР гС 
зОмПвСТії кПлиОмСУлТСйСдкжХ, мО ікіоіюбОккя УлиОмж зСрміб кП аФиС еОбПТрПкП. 

ЯзсС Ф йОРаФмкьСйФ аОкз ОаС РСвС лТОбСкОУмФлкжзж бігкСбиююмь лиОмСУлТСйСдкіУмь, 
бігиіз УмТСзФ еОТОХФбОккя лСгОмзіб, еаСТіб мО ікржХ лиОмПдіб ТСелСпжкОємьУя е йСйПкмФ 
мОзСвС бігкСбиПккя. 

129.8. ЙТж УмявкПккі зСрміб і йОРкО лиОмкжзіб лСгОмзіб - зиієкміб аОкзіб, зСТжУмФбОпіб 
кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ вТСрПР, УмТОХФбОиькжзіб 
УмТОХСбжХ СТвОкіеОоіР ОаС пиПкіб ікржХ кПаОкзібУьзжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, ФмбСТПкжХ 
біглСбігкС гС еОзСкФ, зСкмТСиююпі СТвОкж ОаС гПТдОбкі бжзСкОбоі кП йОюмь лТОбО 
ебПТмОмж УмявкПккя кО еОижрзж зСрміб кО зСТПУлСкгПкмУьзжХ ТОХФкзОХ аОкзіб, 
ТСеТОХФкзСбжХ ТОХФкзОХ кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ 
вТСрПР, О мОзСд кО УмТОХСбі мО лТжТібкякі гС кжХ ТПеПТбж аОкзіб, УмТОХСбжХ СТвОкіеОоіР ОаС 
нікОкУСбжХ ФУмОкСб, сС УнСТйСбОкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

129.9. ВжзиюпПкС. 
129.9. ЙПкя кП кОТОХСбФємьУя, О кОТОХСбОкО лПкя лігиявОє ОкФиюбОккю б мОзжХ 

бжлОгзОХ: 
129.9.1. еОзікпПккя 1095 гкя, сС кОУмОє еО гкПй, зСиж Ф зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 

біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ бжкжзиС лТОбС кОТОХФбОмж лПкю лиОмкжзФ лСгОмзіб; 
129.9.2. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) СУСаСю, сС гіяиО Ф біглСбігкСУмі гС 

ікгжбігФОиькСї пж ФеОвОиькююпСї лСгОмзСбСї зСкУФиьмОоії мО/ОаС бжУкСбзФ лТС 
еОУмСУФбОккя кСТйж лТОбО ВПТХСбкСвС ЛФгФ КзТОїкж; 

129.9.3. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) бкОУиігСз кПеОзСккжХ ТірПкь, гіР ОаС 
аПегіяиькСУмі зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, бжекОкжХ мОзжйж Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ; 

129.9.4. бпжкПккя гіяккя (гії пж аПегіяиькСУмі) е бжкж аОкзФ, СТвОкФ, сС егіРУкює 
зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ 
лСУиФв, ПзбОРТО, ПйімПкмО ПиПзмТСккжХ вТСрПР; 

129.9.5. бжябиПккя б ТСаСмі ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ мПХкіпкСї мО/ОаС йПмСгСиСвіпкСї 
лСйжизж пж мПХкіпкСвС еаСю і бжекОккя мОзСї лСйжизж/еаСю мПХкіпкжй ОгйікіУмТОмСТСй 
мО/ОаС йПмСгСиСвСй ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ ОаС евігкС е лСбігСйиПккяй кО СніоіРкСйФ 
бПаУОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
ОаС лігмбПТгдПккя її іУкФбОккя ТірПккяй УФгФ, язсС лСТФрПккя аФиж еФйСбиПкі бжзиюпкС 
мПХкіпкСю мО/ОаС йПмСгСиСвіпкСю лСйжизСю пж мПХкіпкжй еаСєй Ф ТСаСмі ПиПзмТСккСвС 
зОаікПмФ; 

129.9.6. лТСмявСй УмТСзФ лТжРкяммя УлОгсжкж кО вТСрСбі еСаСб'яеОккя мО/ОаС 
лСгОмзСбжР аСТв УлОгзСгОбоіб; 

129.9.7. бпжкПккя гіяккя (гії ОаС аПегіяиькСУмі) СУСаСю бкОУиігСз ббПгПккя бСєккСвС, 
кОгебжпОРкСвС УмОкФ; 

129.9.8. б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 130. ЗФлжкПккя УмТСзіб кОТОХФбОккя лПкі 
130.1. К ТОеі язсС б йПдОХ лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя аФиС лТжРкямС 

ТірПккя лТС лТСгСбдПккя УмТСзіб ТСевиягФ УзОТвж лиОмкжзО лСгОмзіб лСкОг УмТСзж, 
бжекОпПкі ожй КСгПзУСй, лПкя кП кОТОХСбФємьУя лТСмявСй мОзжХ гСгОмзСбжХ УмТСзіб 
кПеОиПдкС біг ТПеФиьмОміб ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя. 

ЛмОммя 131. ЙСТягСз УлиОмж лПкі 
131.1. ЗОТОХСбОкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй УФйж лПкі УОйСУміРкС УлиОпФюмьУя 

лиОмкжзСй лСгОмзіб. 
131.2. ЙТж лСвОрПккі УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ (РСвС пОУмжкж) зСрмж, сС УлиОпФє мОзжР 

лиОмкжз лСгОмзіб, Ф лПТрФ пПТвФ еОТОХСбФюмьУя б ТОХФкСз лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. К ТОеі 
лСбкСвС лСвОрПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ зСрмж, сС УлиОпФє мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб, б 
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кОУмФлкФ пПТвФ еОТОХСбФюмьУя Ф ТОХФкСз лСвОрПккя рмТОніб, б СУмОккю пПТвФ 
еОТОХСбФюмьУя б ТОХФкСз лПкі. 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзіб кП бжзСкФє бУмОкСбиПкСї ожй лФкзмСй пПТвСбСУмі лиОмПдіб ОаС 
кП бжекОпОє її Ф лиОмідкіР ікУмТФзоії (пж бжекОпОє е лСТФрПккяй еОекОпПкСвС лСТягзФ), 
зСкмТСиююпжР СТвОк УОйСУміРкС егіРУкює мОзжР ТСелСгіи мОзСї УФйж Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ожй лФкзмСй. 

131.3. ЛФйж лПкі еОТОХСбФюмьУя гС аюгдПміб, гС язжХ евігкС іе еОзСкСй еОТОХСбФюмьУя 
біглСбігкі лСгОмзж. 

131.4. ЗОТОХСбОкі УФйж лПкі кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ бжлиОпФюмьУя РСйФ б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 132. ЙСТягСз кОТОХФбОккя лПкі Ф ТОеі лСТФрПккя ФйСб, еО язжХ кОгОбОиСУя 
ебіиькПккя (ФйСбкП ебіиькПккя) біг СлСгОмзФбОккя лТж ббПеПккі мСбОТіб кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж 

132.1. К ТОеі лСТФрПккя ФйСб йжмкжХ ТПджйіб, лТж ТСейісПккі б язі кОгОкС ФйСбкП 
ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, О мОзСд Ф ТОеі лСТФрПккя ФйСб сСгС оіиьСбСвС 
бжзСТжУмОккя мСбОТіб, лТж ббПеПккі язжХ кОгОкС ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя біглСбігкС 
гС оьСвС КСгПзУФ, СУСаО, біглСбігОиькО еО гСмТжйОккя йжмкСвС ТПджйФ, О мОзСд СУСаО, 
біглСбігОиькО еО гСмТжйОккя ФйСб, еО язжХ кОгОємьУя ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя (сСгС 
оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб), еСаСб'яеОкі УлиОмжмж УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, кО 
язФ аФиС кОгОкС ебіиькПккя (ФйСбкП ебіиькПккя), мО лПкю, кОТОХСбОкФ кО УФйФ мОзСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еО лПТіСг е гкя кОгОккя ебіиькПккя (ФйСбкСвС ебіиькПккя) біг 
СлСгОмзФбОккя гС гкя СлиОмж. 

К ТОеі кОлТОбиПккя лТПмПкеіР сСгС УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь вОТОкмФ лПкя 
кОТОХСбФємьУя кО УмТСз, сС кП лПТПбжсФє 3 йіУяоі е гкя, сС кОУмФлОє еО гкПй еОзікпПккя 
УмТСзФ бжзСкОккя еСаСб'яеОкь, еОаПелПпПкжХ вОТОкмією. 

Йіг пОУ егіРУкПккя лПТПбПеПкь кО ФйСбОХ ЖжмкСї зСкбПкоії лТС йідкОТСгкП лПТПбПеПккя 
бОкмОдіб іе еОУмСУФбОккяй зкждзж ЖДЙ 1975 ТСзФ кОТОХФбОккя лПкі лТжеФлжкяємьУя кО 
УмТСз гС мТьСХ йіУяоіб е гкя СмТжйОккя лТПмПкеії вОТОкміРкжй Са'єгкОккяй і лСкСбиюємьУя, 
язсС ліУия еОзікпПккя оьСвС УмТСзФ лТПмПкеія еОижрОємьУя кПбТПвФиьСбОкСю. 

132.2. Дия оіиПР СапжУиПккя лПкі УмТСзСй УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб ббОдОємьУя: 
132.2.1. лТж бжзСТжУмОккі мСбОТіб б ікржХ оіияХ, кід мі, Ф еб'яезФ е язжйж аФиС кОгОкС 

ебіиькПккя (ФйСбкП ебіиькПккя) біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, - лПТржР гПкь, 
зСиж СУСаСю аФиС лСТФрПкС СайПдПккя сСгС зСТжУмФбОккя мО ТСелСТягдПккя мСбОТОйж. 

ЯзсС мОзжР гПкь ФУмОкСбжмж кПйСдижбС, УмТСзСй УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб ФбОдОємьУя 
гПкь лТжРкяммя зСкмТСиююпжй СТвОкСй йжмкСї гПзиОТОоії кО мОзі мСбОТж; 

132.2.2. лТж лСТФрПккі бжйСв і ФйСб йжмкжХ лТСоПгФТ, сС біглСбігкС гС лСгОмзСбСвС 
еОзСкСгОбУмбО мявкП еО УСаСю СаСб'яеСз сСгС УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб - гПкь егіРУкПккя 
мОзСвС лСТФрПккя. ЯзсС мОзжР гПкь ФУмОкСбжмж кПйСдижбС - УмТСзСй УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб ФбОдОємьУя гПкь лСпОмзФ гії біглСбігкСї йжмкСї лТСоПгФТж; 

132.2.3. б ікржХ бжлОгзОХ - гПкь бжкжзкПккя СаСб'яезФ сСгС УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 
132.3. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб гС лСпОмзФ РСвС лПТПбіТзж зСкмТСиююпжй СТвОкСй 

УОйСУміРкС бжябияє нОзм еОкждПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО лСвОрОє РСвС, лПкя кП 
кОТОХСбФємьУя. 

МП лТОбжиС кП еОУмСУСбФємьУя, язсС: 
О) лиОмкжз лСгОмзіб кП лСгОє лСгОмзСбФ гПзиОТОоію еО лПТіСг, лТСмявСй язСвС бігаФиСУя 

мОзП еОкждПккя; 
а) УФгСй бУмОкСбиПкС бпжкПккя зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя лСУОгСбжйж СУСаОйж 

лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС ніежпкСю СУСаСю - лиОмкжзСй лСгОмзіб сСгС ФйжУкСвС ФХжиПккя біг 
УлиОмж еОекОпПкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_012
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_012
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КИЗДІЙ III. ЙИДАМИК ЗА ЙКИБКМИК ЙІДЙКИЄЖЛМВ 

ЛмОммя 133. ЙиОмкжзж лСгОмзФ 
133.1. ЙиОмкжзОйж лСгОмзФ - ТПежгПкмОйж є: 
133.1.1. УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя - юТжгжпкі СУСаж, язі егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ 

гіяиькіУмь яз кО мПТжмСТії КзТОїкж, мОз і еО її йПдОйж, зТій юТжгжпкжХ СУіа, бжекОпПкжХ 
лФкзмОйж 133.4 мО 133.5 оієї УмОммі. 

ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя юТжгжпкі СУСаж, сС СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, 
є лиОмкжзОйж лСгОмзФ лТж бжлиОмі гСХСгіб (лТжаФмзіб) кПТПежгПкмФ іе гдПТПиСй їХ 
лСХСгдПккя е КзТОїкж б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ. ЙТж 
оьСйФ лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж кП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ лТж бжлиОмі 
гСХСгіб, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж пПмбПТмжй - рСУмжй ліглФкзмФ 14.1.49 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 
оьСвС КСгПзУФ. 

ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя юТжгжпкі СУСаж, сС СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, 
є лиОмкжзОйж лСгОмзФ лТж СмТжйОккі УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії, сС СлСгОмзСбФємьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 392 мО ожй ТСегіиСй; 

133.1.2. ВжзиюпПкС; 
133.1.3. КлТОбжмПиь нСкгФ СлПТОоіР е кПТФХСйіУмю, язжР егіРУкює гіяиькіУмь біглСбігкС 

гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС нікОкУСбС-зТПгжмкі йПХОкіейж і ФлТОбиіккя йОРкСй лТж аФгібкжомбі 
джмиО мО СлПТОоіяХ е кПТФХСйіУмю" сСгС СлПТОоіР і ТПеФиьмОміб гіяиькСУмі іе гСбіТпСвС 
ФлТОбиіккя, сС егіРУкюємьУя мОзжй ФлТОбжмПиПй пПТПе нСкг; 

133.1.4. ніежпкі СУСаж ліглТжєйоі, Ф мСйФ пжУиі мОзі, сС СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя, мО ніежпкі СУСаж, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, сСгС 
бжлиОпПкжХ кПТПежгПкмФ гСХСгіб (лТжаФмзіб) іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж, сС 
СлСгОмзСбФюмьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ; 

133.1.5. юТжгжпкі СУСаж, сС ФмбСТПкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ікржХ зТОїк (ікСеПйкі 
зСйлОкії) мО йОюмь йіУоП ПнПзмжбкСвС ФлТОбиіккя кО мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЖіУоПй ПнПзмжбкСвС ФлТОбиіккя ббОдОємьУя КзТОїкО, язсС гСмТжйФємьУя СгкО ОаС 
гПзіиьзО е мОзжХ ФйСб сСгС ікСеПйкСї зСйлОкії пж її бжгіб гіяиькСУмі: 

О) лТСбПгПккя еаСТіб бжзСкОбпСвС СТвОкФ ікСеПйкСї зСйлОкії ТПвФияТкірП б КзТОїкі, кід Ф 
аФгь-язіР ікріР зТОїкі; 

а) лТжРкяммя ФлТОбиікУьзжХ ТірПкь і егіРУкПккя ікрСї лСмСпкСї (СлПТОоіРкСї) гіяиькСУмі 
ікСеПйкСї зСйлОкії її лСУОгСбжйж СУСаОйж лПТПбОдкС егіРУкюємьУя е КзТОїкж; 

б) нОзмжпкП ФлТОбиіккя гіяиькіУмю ікСеПйкСї зСйлОкії лПТПбОдкС егіРУкюємьУя е 
КзТОїкж, кПеОиПдкС біг кОябкСУмі б СУіа, язі егіРУкююмь мОзП ФлТОбиіккя, нСТйОиькжХ 
(юТжгжпкжХ) лСбкСбОдПкь гия мОзСвС ФлТОбиіккя. 

К ТОеі язсС ікСеПйкО зСйлОкія йСдП аФмж бжекОкО мОзСю, сС йОє йіУоП ПнПзмжбкСвС 
ФлТОбиіккя б ікріР ікСеПйкіР гПТдОбі, йіУоПй ФлТОбиіккя мОзСї ікСеПйкСї зСйлОкії 
бжекОпОємьУя КзТОїкО, язсС б КзТОїкі бжзСкФємьУя ХСпО а СгкО е мОзжХ ФйСб: 

 ФлТОбиіккя аОкзібУьзжйж ТОХФкзОйж ікСеПйкСї зСйлОкії; 
 бПгПккя аФХвОимПТУьзСвС ОаС ФлТОбиікУьзСвС СаиізФ ікСеПйкСї зСйлОкії; 
 ФлТОбиіккя лПТУСкОиСй ікСеПйкСї зСйлОкії. 

ІкСеПйкО зСйлОкія йОє лТОбС УОйСУміРкС бжекОмж УПаП лСгОмзСбжй ТПежгПкмСй КзТОїкж 
е 1 Уіпкя зОиПкгОТкСвС ТСзФ, б язСйФ біглСбігкФ еОябФ еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, лСгОкС гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

К ТОеі язсС ікСеПйкСю зСйлОкією аФгП лСгОкС еОябФ лТС бжекОккя лСгОмзСбжй 
ТПежгПкмСй КзТОїкж б лПТіСг е 1 гС 31 вТФгкя зОиПкгОТкСвС ТСзФ, лПТржй лСгОмзСбжй 
(ебімкжй) лПТіСгСй аФгП Тіз, кОУмФлкжР еО ТСзСй, б язСйФ аФиО лСгОкО еОябО. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15
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ІкСеПйкО зСйлОкія йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг УмОмФУФ лСгОмзСбСвС ТПежгПкмО КзТОїкж 
кО лігУмОбі біглСбігкСї еОябж гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, мО 
еО ТПеФиьмОмОйж біглСбігкСї лПТПбіТзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. ВігйСбО ікСеПйкСю 
зСйлОкією біг лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО лТжТібкюємьУя гС иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж. 
ИлСгОмзФбОккя гСХСгФ, сС бжлиОпФємьУя Ф еб'яезФ е бігйСбСю ікСеПйкСю зСйлОкією біг 
лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО, егіРУкюємьУя кО Тібкі ОзоіСкПТіб ОаС ікржХ СУіа, язі йОюмь 
лТОбС кО СмТжйОккя мОзСвС гСХСгФ. 

ЙСТягСз беяммя кО Саиіз мО екяммя е СаиізФ ікСеПйкСї зСйлОкії, О мОзСд лСТягСз 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф еб'яезФ е бігйСбСю ікСеПйкСю зСйлОкією 
біг лСгОмзСбСвС ТПежгПкмУмбО бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ІкСеПйкО зСйлОкія, сС СмТжйОиО УмОмФУ лиОмкжзО лСгОмзФ - ТПежгПкмО, кП бжекОємьУя 
зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією. 

ЮТжгжпкО СУСаО, бжекОкО кПТПежгПкмСй КзТОїкж біглСбігкС гС йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ 
КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя, ОбмСйОмжпкС бжекОємьУя лиОмкжзСй 
лСгОмзФ кПТПежгПкмСй. 

133.2. ЙиОмкжзОйж лСгОмзФ - кПТПежгПкмОйж є: 
133.2.1. юТжгжпкі СУСаж, язі ФмбСТПкі б аФгь-язіР СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбіР нСТйі мО 

СмТжйФюмь гСХСгж е гдПТПиСй лСХСгдПккя е КзТОїкж, еО бжкямзСй ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, 
сС йОюмь гжлиСйОмжпкі лТжбіиПї ОаС ійФкімПм евігкС е йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж; 

133.2.2. кПТПежгПкмж, язі егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь кО мПТжмСТії КзТОїкж пПТПе 
лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС мО/ОаС СмТжйФюмь гСХСгж іе гдПТПиСй лСХСгдПккя е КзТОїкж, мО 
ікрі кПТПежгПкмж, кО язжХ лСзиОгПкС СаСб'яеСз УлиОпФбОмж лСгОмСз Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожй ТСегіиСй. 

133.3. ЗПТПежгПкм УмОє кО Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі еО йіУоПекОХСгдПккяй УбСвС 
лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО гС лСпОмзФ УбСєї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі пПТПе мОзП 
лТПгУмОбкжомбС Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. ЗПТПежгПкм, язжР 
ТСелСпОб вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь пПТПе УбСє лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС гС ТПєУмТОоії б 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкі, ббОдОємьУя мОзжй, сС ФХжияємьУя біг СлСгОмзФбОккя, О СгПТдОкі 
кжй лТжаФмзж ббОдОюмьУя лТжХСбОкжйж біг СлСгОмзФбОккя. 

ЗПТПежгПкмж, сС гіюмь біглСбігкС гС лСиСдПкь КОйзСбСї ФвСгж йід КзТОїкСю мО 
ЄбТСлПРУьзжй аОкзСй ТПзСкУмТФзоії мО ТСебжмзФ УмСУСбкС гіяиькСУмі НСТкСажиьУьзСвС 
нСкгФ "КзТжммя" б КзТОїкі мО КвСгж лТС вТОкм (ЙТСПзм ягПТкСї аПелПзж НСТкСажиьУьзСї АДЛ) 
йід ЄбТСлПРУьзжй аОкзСй ТПзСкУмТФзоії мО ТСебжмзФ яз КСелСТягкжзСй зСрміб, кОгОкжХ 
евігкС е ГТОкмСй е КОХФкзО ягПТкСї аПелПзж, КТягСй КзТОїкж мО НСТкСажиьУьзСю ОмСйкСю 
ПиПзмТСУмОкоією, йСдФмь лТСбОгжмж УбСю вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь аПе ТПєУмТОоії Ф 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкі. 

133.4. ЗП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ кПлТжаФмзСбі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії Ф 
лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй. 

133.4.1. ЗПлТжаФмзСбжй ліглТжєйУмбСй, ФУмОкСбСю мО СТвОкіеОоією гия оіиПР 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб є ліглТжєйУмбС, ФУмОкСбО мО СТвОкіеОоія 
(гОиі - кПлТжаФмзСбО СТвОкіеОоія), сС СгкСпОУкС біглСбігОє мОзжй бжйСвОй: 

 ФмбСТПкО мО еОТПєУмТСбОкО б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй, сС ТПвФиює гіяиькіУмь 
біглСбігкСї кПлТжаФмзСбСї СТвОкіеОоії; 

 ФУмОкСбпі гСзФйПкмж язСї (ОаС ФУмОкСбпі гСзФйПкмж СТвОкіеОоії бжсСвС Тібкя, кО 
лігУмОбі язжХ гіє кПлТжаФмзСбО СТвОкіеОоія біглСбігкС гС еОзСкФ) йіУмямь еОаСТСкФ 
ТСелСгіиФ СмТжйОкжХ гСХСгіб (лТжаФмзіб) ОаС їХ пОУмжкж УПТПг еОУкСбкжзіб 
(ФпОУкжзіб Ф ТСеФйіккі МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж), пиПкіб мОзСї СТвОкіеОоії, 
лТОоібкжзіб (зТій СлиОмж їХкьСї лТОоі, кОТОХФбОккя єгжкСвС УСоіОиькСвС бкПУзФ), 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0067-22#Text
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пиПкіб СТвОкіб ФлТОбиіккя мО ікржХ лСб'яеОкжХ е кжйж СУіа. Дия оіиПР оьСвС ОаеОоФ кП 
ббОдОємьУя ТСелСгіиСй СмТжйОкжХ гСХСгіб (лТжаФмзіб) нікОкУФбОккя бжгОмзіб, 
бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 133.4.2 оьСвС лФкзмФ; 

 ФУмОкСбпі гСзФйПкмж язСї (ОаС ФУмОкСбпі гСзФйПкмж СТвОкіеОоії бжсСвС Тібкя, кО 
лігУмОбі язжХ гіє кПлТжаФмзСбО СТвОкіеОоія біглСбігкС гС еОзСкФ) лПТПгаОпОюмь 
лПТПгОпФ Озмжбіб СгкіР ОаС зіиьзСй кПлТжаФмзСбжй СТвОкіеОоіяй біглСбігкСвС бжгФ, 
ікржй юТжгжпкжй СУСаОй, сС егіРУкююмь кПгПТдОбкП лПкУіРкП еОаПелПпПккя 
біглСбігкС гС еОзСкФ (гия кПгПТдОбкжХ лПкУіРкжХ нСкгіб), ОаС еОТОХФбОккя гС 
гСХСгФ аюгдПмФ Ф ТОеі лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж (Ф ТПеФиьмОмі її иізбігОоії, еижммя, 
лСгіиФ, лТжєгкОккя ОаС лПТПмбСТПккя). ЙСиСдПккя оьСвС ОаеОоФ кП лСржТюємьУя кО 
Са'єгкОккя мО ОУСоіОоії Са'єгкОкь УліббиОУкжзіб аОвОмСзбОТмжТкжХ аФгжкзіб мО 
джмиСбС-аФгібПиькі зССлПТОмжбж; 

 бкПУПкО зСкмТСиююпжй СТвОкСй гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР. 
ЙСиСдПккя ОаеОоіб мТПмьСвС і пПмбПТмСвС оьСвС ліглФкзмФ сСгС бжйСв кОябкСУмі 

ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб кП лСржТююмьУя кО аюгдПмкі ФУмОкСбж. 
ЗОТПєУмТСбОкі ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії (кСбСУмбСТПкі), язі лСгОиж б ФУмОкСбиПкСйФ 

лСТягзФ гСзФйПкмж гия бкПУПккя гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР ліг пОУ 
ОаС лТСмявСй 10 гкіб е гкя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мО язі еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ ожХ 
гСзФйПкміб бкПУПкі гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, гия оіиПР 
СлСгОмзФбОккя ббОдОюмьУя кПлТжаФмзСбжйж СТвОкіеОоіяйж е гкя їХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

133.4.2. ДСХСгж (лТжаФмзж) кПлТжаФмзСбСї СТвОкіеОоії бжзСТжУмСбФюмьУя бжзиюпкС гия 
нікОкУФбОккя бжгОмзіб кО ФмТжйОккя мОзСї кПлТжаФмзСбСї СТвОкіеОоії, ТПОиіеОоії йПмж (оіиПР, 
еОбгОкь) мО кОлТяйіб гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ її ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж. 

ДСХСгж кПлТжаФмзСбжХ ТПиівіРкжХ СТвОкіеОоіР бжзСТжУмСбФюмьУя мОзСд гия егіРУкПккя 
кПлТжаФмзСбСї (гСаТСгіРкСї) гіяиькСУмі, лПТПгаОпПкСї еОзСкСй гия ТПиівіРкжХ СТвОкіеОоіР, Ф 
мСйФ пжУиі кОгОккя вФйОкімОТкСї гСлСйСвж, егіРУкПккя аиОвСгіРкСї гіяиькСУмі, йжиСУПТгя. 

133.4.3. К ТОеі кПгСмТжйОккя кПлТжаФмзСбСю СТвОкіеОоією бжйСв, бжекОпПкжХ ожй 
лФкзмСй, О гия ТПиівіРкСї СТвОкіеОоії - бжйСв, бжекОпПкжХ ОаеОоСй гТФвжй ліглФкзмФ 133.4.1 і 
ліглФкзмСй 133.4.2 оьСвС лФкзмФ, мОзО кПлТжаФмзСбО СТвОкіеОоія еСаСб'яеОкО лСгОмж Ф УмТСз, 
бжекОпПкжР гия йіУяпкСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, ебім лТС бжзСТжУмОккя гСХСгіб 
(лТжаФмзіб) кПлТжаФмзСбСї СТвОкіеОоії еО лПТіСг е лСпОмзФ ТСзФ (ОаС е лСпОмзФ бжекОккя 
СТвОкіеОоії кПлТжаФмзСбСю б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, язсС мОзП бжекОккя бігаФиСУя 
ліекірП) лС СУмОккіР гПкь йіУяоя, б язСйФ бпжкПкС мОзП лСТФрПккя, мО еОекОпжмж і УлиОмжмж 
УФйФ УОйСУміРкС кОТОХСбОкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз. 
ЙСгОмзСбП еСаСб'яеОккя ТСеТОХСбФємьУя бжХСгяпж іе УФйж СлПТОоії (СлПТОоіР) кПоіиьСбСвС 
бжзСТжУмОккя Озмжбіб. МОзО кПлТжаФмзСбО СТвОкіеОоія бжзиюпОємьУя зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй е КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР мО ббОдОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ 
кО лТжаФмСз гия оіиПР СлСгОмзФбОккя е лПТрСвС гкя йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, Ф язСйФ 
бпжкПкС мОзП лСТФрПккя. 

ЗО лПТіСг е лПТрСвС гкя йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, Ф язСйФ бпжкПкС мОзП 
лСТФрПккя, лС 31 вТФгкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ мОзО кПлТжаФмзСбО СТвОкіеОоія 
еСаСб'яеОкО сСзбОТмОиФ лСгОбОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е 
лСгОмзФ кО лТжаФмСз (е кОТСУмОюпжй лігУФйзСй), УлиОпФбОмж лСгОмСз Ф УмТСз, бжекОпПкжР 
гия збОТмОиькСвС лПТіСгФ мО лСгОбОмж нікОкУСбФ ебімкіУмь Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гия 
лиОмкжзіб лСгОмзФ кО лТжаФмСз. 

З кОУмФлкСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ мОзО кПлТжаФмзСбО СТвОкіеОоія лСгОє 
лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО лТжаФмСз і нікОкУСбФ ебімкіУмь мО УлиОпФє лСгОмСз кО 
лТжаФмСз Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй ТСегіиСй гия лиОмкжзіб лСгОмзФ кО лТжаФмСз. 

133.4.4. ВУмОкСбиПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй біглСбігкС гС кСТй оьСвС КСгПзУФ нОзмФ 
бжзСТжУмОккя кПлТжаФмзСбСю СТвОкіеОоією гСХСгіб (лТжаФмзіб) гия оіиПР ікржХ, кід 
лПТПгаОпПкі ліглФкзмСй 133.4.2 оьСвС лФкзмФ, є лігУмОбСю гия бжзиюпПккя мОзСї СТвОкіеОоії 
е КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР і кОТОХФбОккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е 
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лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, рмТОнкжХ УОкзоіР і лПкі біглСбігкС гС кСТй оьСвС 
КСгПзУФ. ЙСгОмзСбі еСаСб'яеОккя, рмТОнкі УОкзоії і лПкя кОТОХСбФюмьУя, лСпжкОюпж е 
лПТрСвС пжУиО йіУяоя, б язСйФ бпжкПкС мОзП лСТФрПккя. 

133.4.5. ЙСТягСз бПгПккя КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, бзиюпПккя 
кПлТжаФмзСбжХ ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР гС КПєУмТФ мО бжзиюпПккя е КПєУмТФ 
бУмОкСбиює КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

133.4.6. ДС кПлТжаФмзСбжХ СТвОкіеОоіР, сС біглСбігОюмь бжйСвОй оьСвС лФкзмФ і кП є 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ, еСзТПйО, йСдФмь аФмж бігкПУПкі: 

 аюгдПмкі ФУмОкСбж; 
 вТСйОгУьзі Са'єгкОккя, лСиімжпкі лОТмії, мбСТпі Уліизж, ТПиівіРкі СТвОкіеОоії, аиОвСгіРкі 

СТвОкіеОоії, лПкУіРкі нСкгж; 
 Уліизж, ОУСоіОоії мО ікрі Са'єгкОккя юТжгжпкжХ СУіа; 
 джмиСбС-аФгібПиькі зССлПТОмжбж (е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б 

язСйФ біглСбігкС гС еОзСкФ егіРУкПкС лТжРкяммя б ПзУлиФОмОоію еОзікпПкСвС 
аФгібкжомбСй джмиСбСвС аФгжкзФ і мОзжР джмиСбжР аФгжкСз УлСТФгдФбОбУя ОаС 
лТжгаОбОбУя джмиСбС-аФгібПиькжй (джмиСбжй) зССлПТОмжбСй), гОпкі (гОпкС-
аФгібПиькі), УОгібкжпі мО вОТОдкі (вОТОдкС-аФгібПиькі) зССлПТОмжбж (мСбОТжУмбО); 

 Са'єгкОккя УліббиОУкжзіб аОвОмСзбОТмжТкСвС аФгжкзФ, ОУСоіОоії биОУкжзіб джижХ 
аФгжкзіб; 

 лТСнПУіРкі Уліизж, їХ Са'єгкОккя мО СТвОкіеОоії лТСнУліиСз, О мОзСд СТвОкіеОоії 
ТСаСмСгОбоіб мО їХ Са'єгкОккя; 

 УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі СаУиФвСбФюпі зССлПТОмжбж, зССлПТОмжбкі Са'єгкОккя 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ СаУиФвСбФюпжХ зССлПТОмжбіб; 

 ікрі юТжгжпкі СУСаж, гіяиькіУмь язжХ біглСбігОє бжйСвОй оьСвС лФкзмФ. 
133.4.7. Дия кПлТжаФмзСбжХ СТвОкіеОоіР, язі біглСбігОюмь бжйСвОй оьСвС лФкзмФ мО 

бкПУПкі гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, бУмОкСбиюємьУя ТіпкжР 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 133.4.3 оьСвС лФкзмФ. 

133.5. ЗП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, сС еОУмСУСбФюмь УлТСсПкФ 
УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, СаиізФ мО ебімкСУмі, бжекОпПкі виОбСю 1 ТСегіиФ XIV оьСвС КСгПзУФ, 
зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ОаеОоОйж гТФвжй мО мТПмій ліглФкзмФ 133.1.1 мО ліглФкзмФ 
133.1.4 лФкзмФ 133.1 оієї УмОммі. 

133.6. ЗОоіСкОиькжР аОкз КзТОїкж егіРУкює ТСеТОХФкзж е ДПТдОбкжй аюгдПмСй КзТОїкж 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ЗОоіСкОиькжР аОкз КзТОїкж". 

ЛмОммя 134. Иа'єзм СлСгОмзФбОккя 
134.1. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя є: 
134.1.1. лТжаФмСз іе гдПТПиСй лСХСгдПккя е КзТОїкж мО еО її йПдОйж, язжР бжекОпОємьУя 

рияХСй зСТжвФбОккя (еаіиьрПккя ОаС ейПкрПккя) нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС 
СлСгОмзФбОккя (лТжаФмзФ ОаС еажмзФ), бжекОпПкСвС Ф нікОкУСбіР ебімкСУмі ліглТжєйУмбО 
біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, кО Тіекжоі, язі бжекОпПкі біглСбігкжйж 
лСиСдПккяйж оьСвС КСгПзУФ. 

ЯзсС біглСбігкС гС оьСвС ТСегіиФ лПТПгаОпПкС егіРУкПккя зСТжвФбОккя рияХСй 
еаіиьрПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя, мС б оьСйФ ТОеі бігаФбОємьУя: 

 ейПкрПккя біг'єйкСвС екОпПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя (еажмзФ); 
 еаіиьрПккя лСежмжбкСвС екОпПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя 

(лТжаФмзФ). 
ЯзсС біглСбігкС гС оьСвС ТСегіиФ лПТПгаОпПкС егіРУкПккя зСТжвФбОккя рияХСй 

ейПкрПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя, мС б оьСйФ ТОеі бігаФбОємьУя: 
 еаіиьрПккя біг'єйкСвС екОпПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя (еажмзФ); 
 ейПкрПккя лСежмжбкСвС екОпПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя 

(лТжаФмзФ). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 304 gazeta.vobu.ua 
 

Дия лиОмкжзіб лСгОмзФ, Ф язжХ ТіпкжР гСХіг біг аФгь-язСї гіяиькСУмі (еО бжТОХФбОккяй 
кПлТяйжХ лСгОмзіб), бжекОпПкжР еО лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ еО СУмОккіР ТіпкжР 
ебімкжР лПТіСг кП лПТПбжсФє УСТСзО йіиьРСкіб вТжбПкь, Са'єзм СлСгОмзФбОккя йСдП 
бжекОпОмжУя аПе зСТжвФбОккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя кО ФУі Тіекжоі (зТій 
біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб мО 
зСТжвФбОкь, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 140.4.8 лФкзмФ 140.4 мО ліглФкзмСй 140.5.16 лФкзмФ 
140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ), бжекОпПкі біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС ТСегіиФ. ЙиОмкжз 
лСгОмзФ, Ф язСвС ТіпкжР гСХіг (еО бжТОХФбОккяй кПлТяйжХ лСгОмзіб), бжекОпПкжР еО 
лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ еО СУмОккіР ТіпкжР ебімкжР лПТіСг кП лПТПбжсФє УСТСзО 
йіиьРСкіб вТжбПкь, йОє лТОбС лТжРкямж ТірПккя лТС кПеОУмСУФбОккя зСТжвФбОкь 
нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя кО ФУі Тіекжоі (зТій біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб мО зСТжвФбОкь, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 
140.4.8 лФкзмФ 140.4 мО ліглФкзмСй 140.5.16 лФкзмФ 140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ), 
бжекОпПкі біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС ТСегіиФ, кП аіиьрП СгкСвС ТОеФ лТСмявСй 
аПелПТПТбкСї УФзФлкСУмі ТСзіб б зСдкСйФ е язжХ бжзСкФємьУя оПР зТжмПТіР сСгС ТСейіТФ 
гСХСгФ. ЙТС лТжРкямП ТірПккя лиОмкжз лСгОмзФ еОекОпОє Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі е оьСвС 
лСгОмзФ, сС лСгОємьУя еО лПТржР Тіз б мОзіР аПелПТПТбкіР УФзФлкСУмі ТСзіб. В лСгОиьрі 
ТСзж мОзСї УФзФлкСУмі зСТжвФбОккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ мОзСд кП еОУмСУСбФюмьУя (зТій 
біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб мО 
зСТжвФбОкь, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 140.4.8 лФкзмФ 140.4 мО ліглФкзмСй 140.5.16 лФкзмФ 
140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ). 

ЯзсС Ф лиОмкжзО, язжР лТжРкяб ТірПккя лТС кПеОУмСУФбОккя зСТжвФбОкь нікОкУСбСвС 
ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя кО ФУі Тіекжоі (зТій біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб мО зСТжвФбОкь, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 
140.4.8 лФкзмФ 140.4 мО ліглФкзмСй 140.5.16 лФкзмФ 140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ), 
бжекОпПкі біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС ТСегіиФ, б аФгь-язСйФ кОУмФлкСйФ ТСоі ТіпкжР 
гСХіг (еО бжТОХФбОккяй кПлТяйжХ лСгОмзіб), бжекОпПкжР еО лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ еО СУмОккіР ТіпкжР ебімкжР лПТіСг лПТПбжсФє УСТСз йіиьРСкіб вТжбПкь, мОзжР 
лиОмкжз бжекОпОє Са'єзм СлСгОмзФбОккя лСпжкОюпж е мОзСвС ТСзФ рияХСй зСТжвФбОккя 
нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя кО ФУі Тіекжоі, бжекОпПкі біглСбігкС гС лСиСдПкь 
оьСвС ТСегіиФ. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ гС ТіпкСвС гСХСгФ біг аФгь-язСї гіяиькСУмі, бжекОпПкСвС еО 
лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, бзиюпОємьУя гСХіг (бжТФпзО) біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії 
(мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв), ікрі СлПТОоіРкі гСХСгж, нікОкУСбі гСХСгж мО ікрі гСХСгж. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз - бжТСакжзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, язі СаТОиж 
ТіпкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг біглСбігкС гС ліглФкзмФ 137.4.1 лФкзмФ 137.4 УмОммі 137 
оьСвС КСгПзУФ, нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг 
СапжУиююмь рияХСй ейПкрПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя еО йжкФижР 
ебімкжР Тіз кО нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еО лПТрП лібТіппя мОзСвС ТСзФ мО 
еаіиьрПккя кО нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еО лПТрП лібТіппя лСмСпкСвС 
ебімкСвС ТСзФ, сС бжекОпПкі біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

Дия лиОмкжзіб лСгОмзФ, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 133.1.5 лФкзмФ 133.1 УмОммі 133 оьСвС 
КСгПзУФ, кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя лТжаФмСз іе гдПТПиСй лСХСгдПккя еО йПдОйж 
КзТОїкж; 

134.1.2. гСХіг еО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя, бжекОпПкжР евігкС е ліглФкзмСй 141.1.2 лФкзмФ 
141.1 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ; 

134.1.3. гСХіг (лТжаФмСз) кПТПежгПкмО, сС лігиявОє СлСгОмзФбОккю евігкС е лФкзмСй 
141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, е гдПТПиСй лСХСгдПккя е КзТОїкж; 

134.1.4. гСХіг УФа'єзміб, язі егіРУкююмь бжлФУз мО лТСбПгПккя иСмПТПР, лігиявОє 
СлСгОмзФбОккю евігкС е лФкзмСй 141.8 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ; 
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134.1.5. гСХіг СлПТОмСТіб, СмТжйОкжР біг аФзйПзПТУьзСї гіяиькСУмі, ОеОТмкжХ івСТ (Ф мСйФ 
пжУиі зОежкС), зТій гСХСгФ, СмТжйОкСвС біг ОеОТмкжХ івСТ е бжзСТжУмОккяй вТОиькжХ 
ОбмСйОміб, ейПкрПкСвС кО УФйФ бжлиОпПкжХ бжлиОм вТОбою, сС лігиявОє СлСгОмзФбОккю 
евігкС е лФкзмСй 141.5 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ; 

134.1.6. гСХіг, СмТжйОкжР біг ОеОТмкжХ івСТ е бжзСТжУмОккяй вТОиькжХ ОбмСйОміб, сС 
лігиявОє СлСгОмзФбОккю евігкС е лФкзмСй 141.5 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ; 

134.1.7. УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, бжекОпПкжР 
біглСбігкС гС УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ. 

МОзжР Са'єзм СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя СзТПйС біг Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, 
бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 134.1.1 - 134.1.6 оьСвС лФкзмФ. 

К ТОеі кОябкСУмі гПзіиьзСХ зСкмТСиьСбОкжХ ікСеПйкжХ зСйлОкіР Са'єзм СлСгОмзФбОккя 
бжекОпОємьУя СзТПйС лС зСдкіР мОзіР зСйлОкії; 

134.1.8. СлПТОоії ТПежгПкміб Дія Лімі - лиОмкжзіб лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, сС 
лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю евігкС е лФкзмСй 135.2 УмОммі 135, лФкзмСй 137.10 УмОммі 137 мО 
лФкзмСй 141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 135. БОеО СлСгОмзФбОккя 
135.1. БОеСю СлСгОмзФбОккя є вТСрСбП бжТОдПккя Са'єзмФ СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкСвС 

евігкС іе УмОммПю 134 оьСвС КСгПзУФ е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ. 
135.2. БОеСю СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО 

СУСаижбжХ ФйСбОХ є вТСрСбП бжТОдПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, ТСеТОХСбОкСвС еО 
лТОбжиОйж, бжекОпПкжйж ожй лФкзмСй мО ліглФкзмСй 141.91.3 лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 
оьСвС КСгПзУФ. К ТОеі егіРУкПккя СлПТОоіР, язі є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя, Ф нСТйі, бігйіккіР 
біг вТСрСбСї, аОеСю СлСгОмзФбОккя є бОТміУмь мОзСї СлПТОоії, бжекОпПкО кО Тібкі кП кждпП 
ебжпОРкСї оікж. 

МОзО аОеО СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ 
ФйСбОХ бжекОпОємьУя бжХСгяпж е бОТмСУмі СлПТОоії аПе ейПкрПккя кО УФйФ ФмТжйОкСвС 
лСгОмзФ кО гСХСгж кПТПежгПкмО. 

135.2.1. БОеО СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя яз УФйО: 
135.2.1.1. гжбігПкгіб, язі бжлиОпФюмьУя кО зСТжУмь биОУкжзО зСТлСТОмжбкжХ лТОб (зТій 

биОУкжзО зСТлСТОмжбкжХ лТОб, язжР є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ) Ф вТСрСбіР нСТйі мО/ОаС бігйіккіР біг вТСрСбСї нСТйі, еО бжкямзСй 
гжбігПкгіб, язі кОТОХСбФюмьУя кО зСТжУмь ОзоіСкПТО/ФпОУкжзО юТжгжпкСї СУСаж - ПйімПкмО Ф 
бжвиягі ОзоіР (пОУмСз, лОїб), еО ФйСбж сС мОзП кОТОХФбОккя дСгкжй пжкСй кП ейікює 
лТСлСТоіР (пОУмСз) ФпОУмі бУіХ ОзоіСкПТіб/ФпОУкжзіб Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі ПйімПкмО мО б 
ТПеФиьмОмі язСвС еаіиьрФємьУя УмОмФмкжР зОлімОи ПйімПкмО кО УФзФлкФ кСйікОиькФ бОТміУмь 
кОТОХСбОкжХ гжбігПкгіб. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС УФй, язі гия оіиПР СлСгОмзФбОккя 
лТжТібкююмьУя гС гжбігПкгіб біглСбігкС гС ОаеОоіб пПмбПТмСвС - рСУмСвС ліглФкзмФ 14.1.49 
лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 

135.2.1.2. зСрміб мО/ОаС бОТмСУмі йОРкО, язі лСбПТмОюмьУя (язП лСбПТмОємьУя) ОаС 
бжлиОпФюмьУя (лПТПгОємьУя) (б мСйФ пжУиі УФйО гжбігПкгіб, язі кОТОХСбФбОижУя, ОиП кП 
бжлиОпФбОижУя) биОУкжзФ зСТлСТОмжбкжХ лТОб (ОзоіР, пОУмСз, лОїб), язжР кП є ТПежгПкмСй 
Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, Ф еб'яезФ е бжХСгСй мОзСвС биОУкжзО іе 
УзиОгФ ФпОУкжзіб/ОзоіСкПТіб юТжгжпкСї СУСаж - ПйімПкмО мОзжХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб (ОзоіР, 
пОУмСз, лОїб), иізбігОоією мОзСї юТжгжпкСї СУСаж - ПйімПкмО, ебСТСмкжй бжзФлСй ТПежгПкмСй 
Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ биОУкжХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб (ОзоіР, 
пОУмСз, лОїб) Ф УФйі, сС лПТПбжсФє: 

О) бОТміУмь бкПУзФ, егіРУкПкСвС еОУкСбкжзСй, ОзоіСкПТСй ОаС ФпОУкжзСй гС УмОмФмкСвС 
зОлімОиФ юТжгжпкСї СУСаж, сС є лиОмкжзСй лСгОмзФ. ВОТміУмь бкПУзФ гС УмОмФмкСвС 
зОлімОиФ, егіРУкПкСвС еО ТОХФкСз гжбігПкгіб, язі кОТОХСбФюмьУя кО зСТжУмь 
ОзоіСкПТО/ФпОУкжзО юТжгжпкСї СУСаж - ПйімПкмО Ф бжвиягі ОзоіР (пОУмСз, лОїб) аПе нОзмжпкСї 
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бжлиОмж кО зСТжУмь ОзоіСкПТО/ФпОУкжзО, еО ФйСбж сС мОзП кОТОХФбОккя дСгкжй пжкСй кП 
ейікює лТСлСТоіР (пОУмСз) ФпОУмі бУіХ ОзоіСкПТіб/ФпОУкжзіб Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі ПйімПкмО, 
гия оіиПР еОУмСУФбОккя оієї кСТйж ббОдОємьУя (бжекОпОємьУя) мОзСю, сС гСТібкює кФию 
(зТій бжлОгзіб, язсС УФйО лТжаФмзФ, еО ТОХФкСз язСвС кОТОХСбОкі мОзі гжбігПкгж, аФиО 
СлСгОмзСбОкО лСгОмзСй кО лТжаФмСз ОаС е УФйж мОзжХ гжбігПкгіб аФиС УлиОпПкС ОбОкУСбжР 
бкПУСз е лСгОмзФ кО лТжаФмСз). ЯзсС бкПУСз аФб егіРУкПкжР Ф нСТйі, бігйіккіР біг вТСрСбСї 
(зТій бжлОгзФ кОТОХФбОккя гжбігПкгіб кО зСТжУмь ОзоіСкПТО/ФпОУкжзО юТжгжпкСї СУСаж - 
ПйімПкмО Ф бжвиягі ОзоіР (пОУмСз, лОїб), еО ФйСбж сС мОзП кОТОХФбОккя дСгкжй пжкСй кП 
ейікює лТСлСТоіР (пОУмСз) ФпОУмі бУіХ ОзоіСкПТіб/ФпОУкжзіб Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі ПйімПкмО), 
бОТміУмь мОзСвС бкПУзФ бжекОпОємьУя кО лігУмОбі ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб, О язсС мОзП 
бжекОпПккя кП егіРУкюємьУя, мС ббОдОємьУя, сС бОТміУмь мОзСвС бкПУзФ гСТібкює кФию; 

мО/ОаС 
а) бОТміУмь лТжгаОккя ОзоіР (пОУмСз, лОїб). ВОТміУмь лТжгаОккя ОзоіР (пОУмСз, лОїб) 

бТОХСбФємьУя гия ТСеТОХФкзФ УФйж лПТПбжсПккя Ф ТОеі, язсС ТСеТОХФкзж Ф вТСрСбіР нСТйі 
йід УмСТСкОйж зФлібиі-лТСгОдФ, ікрСвС бігпФдПккя мОзжХ ОзоіР (пОУмСз, лОїб) 
егіРУкюбОижУя кО мПТжмСТії КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі язсС лПТПзОе зСрміб аФиС ікіоіРСбОкС е 
ТОХФкзФ, бігзТжмСвС б ФзТОїкУьзСйФ аОкзФ, О РСвС еОбПТрПккя бігаФиСУя еО зСТгСкСй ОаС 
язсС лПТПзОе зСрміб аФиС ікіоіРСбОкС еО зСТгСкСй, О РСвС еОбПТрПккя (еОТОХФбОккя 
зСрміб) бігаФиСУя кО ТОХФкСз, бігзТжмжР б ФзТОїкУьзСйФ аОкзФ). ЯзсС ТСеТОХФкзж Ф 
вТСрСбіР нСТйі йід УмСТСкОйж зФлібиі-лТСгОдФ, ікрСвС бігпФдПккя ОзоіР (пОУмСз, лОїб) 
егіРУкюбОижУя кП кО мПТжмСТії КзТОїкж ОаС язсС ТСеТОХФкзж егіРУкюбОижУя Ф нСТйі, 
бігйіккіР біг вТСрСбСї, ббОдОємьУя, сС бОТміУмь лТжгаОккя мОзжХ ОзоіР (пОУмСз, лОїб) 
гСТібкює кФию, зТій бжлОгзіб, язсС бОТміУмь біглСбігкСї СлПТОоії аФиО бТОХСбОкО лТж 
бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз мО/ОаС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа. Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ УФйж зСрміб мО/ОаС бОТміУмь 
йОРкО (Ф мСйФ пжУиі бОТміУмь бкПУзФ, бОТміУмь лТжгаОккя ОзоіР (пОУмСз, лОїб), сС бжТОдПкі б 
ікСеПйкіР бОиюмі, лПТПТОХСбФюмьУя Ф вТжбкі еО СніоіРкжй зФТУСй вТжбкі гС ікСеПйкСї 
бОиюмж, бжекОпПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж кО гПкь лСбПТкПккя (бжлиОмж, 
лПТПгОпі) зСрміб мО/ОаС йОРкО биОУкжзФ зСТлСТОмжбкжХ лТОб. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС СлПТОоіР е лСбПТкПккя (бжлиОмж, 
лПТПгОпі) зСрміб мО/ОаС йОРкО кО зСТжУмь биОУкжзО зСТлСТОмжбкжХ лТОб - ніежпкСї СУСаж, 
язсС бОТміУмь мОзжХ СлПТОоіР бТОХСбФємьУя лТж бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа еО лТОбжиОйж лФкзмФ 170.2 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ; 

135.2.1.21. зСрміб мО/ОаС бОТмСУмі йОРкО, язі бжлиОпФюмьУя (язП лПТПгОємьУя) СУСаі, язО 
кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, Ф еб'яезФ е лСвОрПккяй 
ОаС ебСТСмкжй бжзФлСй ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ 
оіккжХ лОлПТіб биОУкСї ПйіУії (зТій ОзоіР, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 135.2.1.2 оьСвС лФкзмФ) б 
УФйі, сС лПТПбжсФє бОТміУмь лТжгаОккя мОзжХ оіккжХ лОлПТіб (Ф мСйФ пжУиі лТж їХ 
лПТбжккСйФ ТСейісПккі). ВОТміУмь лТжгаОккя оіккжХ лОлПТіб бТОХСбФємьУя гия ТСеТОХФкзФ 
УФйж лПТПбжсПккя Ф ТОеі, язсС ТСеТОХФкзж Ф вТСрСбіР нСТйі йід УмСТСкОйж зФлібиі-
лТСгОдФ, ікрСвС бігпФдПккя мОзжХ оіккжХ лОлПТіб егіРУкюбОижУя кО мПТжмСТії КзТОїкж (Ф 
мСйФ пжУиі язсС лПТПзОе зСрміб аФиС ікіоіРСбОкС е ТОХФкзФ, бігзТжмСвС б ФзТОїкУьзСйФ 
аОкзФ, О РСвС еОбПТрПккя бігаФиСУя еО зСТгСкСй ОаС язсС лПТПзОе зСрміб аФиС ікіоіРСбОкС 
еО зСТгСкСй, О РСвС еОбПТрПккя (еОТОХФбОккя зСрміб) бігаФиСУя кО ТОХФкСз, бігзТжмжР б 
ФзТОїкУьзСйФ аОкзФ). ЯзсС ТСеТОХФкзж Ф вТСрСбіР нСТйі йід УмСТСкОйж зФлібиі-лТСгОдФ, 
ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб егіРУкюбОижУя кП кО мПТжмСТії КзТОїкж ОаС язсС 
ТСеТОХФкзж егіРУкюбОижУя Ф нСТйі, бігйіккіР біг вТСрСбСї, ббОдОємьУя, сС бОТміУмь 
лТжгаОккя мОзжХ оіккжХ лОлПТіб гСТібкює кФию, зТій бжлОгзіб, язсС бОТміУмь біглСбігкСї 
СлПТОоії аФиО бТОХСбОкО лТж бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз 
мО/ОаС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ УФйж зСрміб мО/ОаС бОТміУмь йОРкО, сС бжТОдПкі б ікСеПйкіР 
бОиюмі, лПТПТОХСбФюмьУя Ф вТжбкі еО СніоіРкжй зФТУСй вТжбкі гС ікСеПйкСї бОиюмж, 
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бжекОпПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж кО гПкь бжлиОмж (лПТПгОпі) зСрміб мО/ОаС 
йОРкО СУСаі. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС СлПТОоіР е бжлиОмж зСрміб мО/ОаС 
лПТПгОпі йОРкО кО зСТжУмь ніежпкСї СУСаж, язсС бОТміУмь мОзжХ СлПТОоіР бТОХСбФємьУя лТж 
бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа еО лТОбжиОйж лФкзмФ 
170.2 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ; 

135.2.1.3. зСрміб мО/ОаС бОТмСУмі йОРкО, язі УлиОпФюмьУя (лСбПТмОємьУя) б йПдОХ 
УліиькСї гіяиькСУмі б УФйі, сС лПТПбжсФє УФйФ зСрміб мО/ОаС бОТміУмь йОРкО, кОгОкжХ 
(кОгОкСвС) Ф УліиькФ гіяиькіУмь. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС зСрміб мО/ОаС бОТмСУмі йОРкО, сС 
УлиОпФюмьУя (лСбПТмОємьУя) ТПежгПкмФ Дія Лімі - лиОмкжзФ лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ бОТміУмю йОРкО, кОгОкСвС Ф УліиькФ гіяиькіУмь, є РСвС вТСрСбО 
СоікзО, бжекОпПкО еО лСвСгдПккяй йід ФпОУкжзОйж УліиькСї гіяиькСУмі мО бігСаТОдПкО б 
лПТбжккжХ гСзФйПкмОХ мО/ОаС б гСвСбСТі лТС УліиькФ гіяиькіУмь; 

135.2.1.4. зСрміб, УлиОпПкжХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ кО бжзСкОккя 
аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь (Ф екОпПккі лФкзмФ 140.1 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ) Ф бжвиягі лТСоПкміб 
(Ф мСйФ пжУиі мжХ, сС аФиж бзиюпПкі гС УФйж СУкСбкСвС аСТвФ (міиО зТПгжмФ), зСйіУіР, ікржХ 
бжкОвСТСг, бігрзСгФбОкь, рмТОніб, лПкі, сС лСб'яеОкі іе еОиФпПккяй мО/ОаС бжзСТжУмОккяй 
зСрміб кО зСТжУмь СУіа, язі кП є ТПежгПкмОйж Дія Лімі - лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ 
ФйСбОХ. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС УФй лТСоПкміб (Ф мСйФ пжУиі мжХ, сС аФиж 
бзиюпПкі гС УФйж СУкСбкСвС аСТвФ (міиО зТПгжмФ), зСйіУіР, ікржХ бжкОвСТСг, бігрзСгФбОкь, 
рмТОніб, лПкі, сС лСб'яеОкі іе еОиФпПккяй мО/ОаС бжзСТжУмОккяй зСрміб, бжлиОпПкжХ кО 
зСТжУмь: 

О) кПТПежгПкміб (зТій бжлОгзіб, язсС біглСбігкі СлПТОоії егіРУкююмьУя кПТПежгПкмСй 
пПТПе РСвС лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС б КзТОїкі). ИлСгОмзФбОккя мОзжХ СлПТОоіР е 
кПТПежгПкмОйж ТПвФиюємьУя кСТйОйж ліглФкзмФ 135.2.1.5 оьСвС ліглФкзмФ; 

а) аОкзіб-ТПежгПкміб; 
135.2.1.5. зСрміб, УлиОпПкжХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ кО бжзСкОккя 

аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь (Ф екОпПккі лФкзмФ 140.1 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ) Ф бжвиягі лТСоПкміб 
(Ф мСйФ пжУиі мжХ, сС аФиж бзиюпПкі гС УФйж СУкСбкСвС аСТвФ (міиО зТПгжмФ), зСйіУіР, ікржХ 
бжкОвСТСг, бігрзСгФбОкь, рмТОніб, лПкі, сС лСб'яеОкі іе еОиФпПккяй мО/ОаС бжзСТжУмОккяй 
зСрміб: 

О) лСб'яеОкіР СУСаі - кПТПежгПкмФ; ОаС 
а) кПТПежгПкмФ, язсС УФзФлкО УФйО аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь (Ф екОпПккі лФкзмФ 140.1 УмОммі 

140 оьСвС КСгПзУФ, бзиюпОюпж кОТОХСбОкі, ОиП кП бжлиОпПкі лТСоПкмж, рмТОнж мО лПкі) 
ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ лПТПг бУійО кПТПежгПкмОйж 
лПТПбжсФє УФйФ РСвС биОУкСвС зОлімОиФ аіиьр яз Ф 3,5 ТОеО. 

МОзП лПТПбжсПккя бжекОпОємьУя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, бжХСгяпж 
е УФйж аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь, еОекОпПкжХ б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ, мО УФйж 
биОУкСвС зОлімОиФ, язО гия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ бжекОпОємьУя яз УПТПгкє ОТжнйПмжпкП 
екОпПккя УліббігкСрПккя мОзжХ аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь мО биОУкСвС зОлімОиФ кО лСпОмСз мО 
зікПоь лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ. 

Йіг пОУ ТСеТОХФкзФ мОзСвС лПТПбжсПккя кП бТОХСбФюмьУя: 
 УФйж, СмТжйОкі біг йідкОТСгкСї нікОкУСбСї СТвОкіеОоії, пиПкСй язСї є КзТОїкО ОаС 

сСгС язСї КзТОїкО еСаСб'яеОиОУя еОаПелПпФбОмж лТОбСбжР ТПджй, язжР кОгОємьУя 
ікржй йідкОТСгкжй нікОкУСбжй СТвОкіеОоіяй пж ТПежгПкмОй; 

 УФйж зТПгжміб (лСежз), СмТжйОкжХ ліг гПТдОбкі вОТОкмії еО ТірПккяй КОаікПмФ 
ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

 УФйж аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь, сС бжкжзиж еО СлПТОоіяйж е кПТПежгПкмОйж, язі 
еОТПєУмТСбОкі Ф гПТдОбОХ (кО мПТжмСТіяХ), бзиюпПкжХ гС лПТПиізФ гПТдОб (мПТжмСТіР), 
еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "б" ліглФкзмФ 
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39.2.1.1 мО ліглФкзмФ 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, ОаС 
язі є ТПежгПкмОйж ожХ гПТдОб, О мОзСд е кПТПежгПкмОйж, еОекОпПкжйж Ф ліглФкзмі "в" 
ліглФкзмФ 39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ; 

б) кПТПежгПкмОй, сС еОТПєУмТСбОкі Ф гПТдОбОХ (кО мПТжмСТіяХ), бзиюпПкжХ гС лПТПиізФ 
гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "б" 
ліглФкзмФ 39.2.1.1 мО ліглФкзмФ 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, 
ОаС язі є ТПежгПкмОйж ожХ гПТдОб, О мОзСд кПТПежгПкмОй, еОекОпПкжй Ф ліглФкзмі "в" 
ліглФкзмФ 39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС УФй зСрміб, УлиОпПкжХ лТСмявСй 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ кО зСТжУмь йідкОТСгкСї нікОкУСбСї СТвОкіеОоії, пиПкСй язСї 
є КзТОїкО ОаС сСгС язСї КзТОїкО еСаСб'яеОиОУя еОаПелПпФбОмж лТОбСбжР ТПджй, язжР 
кОгОємьУя ікржй йідкОТСгкжй нікОкУСбжй СТвОкіеОоіяй пж ТПежгПкмОй, ОаС кО зСТжУмь 
ікСеПйкСвС аОкзФ, язжР кП є кПТПежгПкмСй, бжекОпПкжй Ф ліглФкзмі "б" оьСвС ліглФкзмФ; 

135.2.1.6. бОТмСУмі йОРкО (ТСаім, лСУиФв), кОгОкСвС (кОгОкжХ) СУСаі, язО кП є ТПежгПкмСй 
Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, аПе бжУФбОккя бжйСв сСгС зСйлПкУОоії 
РСвС (їХ) бОТмСУмі (Ф мСйФ пжУиі аПеСлиОмкС кОгОкжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), еО бжкямзСй: 

О) кОгОкСвС (кОгОкжХ) кПлТжаФмзСбжй СТвОкіеОоіяй, СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е язжйж 
ТПвФиюємьУя ліглФкзмОйж 135.2.1.8 і 135.2.1.81 оьСвС ліглФкзмФ; 

а) ТСелСбУюгдПкСвС (ТСелСбУюгдПкжХ) ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ (Ф мСйФ пжУиі іе еОиФпПккяй мТПміХ СУіа) ліг пОУ лТСбПгПккя ТПзиОйкжХ 
(йОТзПмжквСбжХ) еОХСгіб, еО ФйСбж сС ебжпОРкО оікО Сгжкжоі мСбОТФ (ТСаім, лСУиФв), сС 
бжзСТжУмСбФємьУя б ТПзиОйкСйФ (йОТзПмжквСбСйФ) еОХСгі яз СзТПйО Сгжкжоя 
ТСелСбУюгдПккя, кП лПТПбжсФє ТСейіТФ гбСХ лТСджмзСбжХ йікійФйіб гия лТОоПегОмкСї 
СУСаж, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

б) язсС бОТміУмь мОзСвС йОРкО (ТСаім, лСУиФв) лігиявОє СлСгОмзФбОккю лСгОмзСй кО 
гСХСгж ніежпкжХ СУіа біглСбігкС гС ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ ОаС кП бзиюпОємьУя гС 
ТСеТОХФкзФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ евігкС іе УмОммПю 165 
оьСвС КСгПзУФ мО/ОаС кП СлСгОмзСбФємьУя евігкС е лФкзмСй 170.7 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ; 

в) гСгОмзСбжХ аиОв, сС кОгОюмьУя ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ кО зСТжУмь УлПоіОиіУміб ТПежгПкмО Дія Лімі, язсС мОзі гСгОмзСбі аиОвО кП 
СлСгОмзСбФюмьУя лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа пПТПе бігУФмкіУмь лПТУСкінізСбОкСвС 
СаиізФ. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ: 
 аПеСлиОмкС кОгОкжй йОРкСй ббОдОємьУя мОзСд йОРкС, кПУмОпО язСвС бжябиПкО ліг 

пОУ ікбПкмОТжеОоії, еО ФйСбж сС аОиОкУСбО бОТміУмь мОзСвС бігУФмкьСвС йОРкО УмОкСй 
кО гОмФ лТСбПгПккя ікбПкмОТжеОоії лПТПбжсФє 5 бігУСмзіб УФзФлкСї аОиОкУСбСї 
бОТмСУмі біглСбігкСї СгкСТігкСї вТФлж йОРкО, сСгС язСвС лТСбСгжмьУя 
ікбПкмОТжеОоія (зТій УлжУОккя кПУмОпі Ф йПдОХ кСТй лТжТСгкСвС ФаФмзФ), мО лиОмкжз 
лСгОмзФ кП ебПТкФбУя гС біглСбігкжХ СТвОкіб іе еОябСю лТС бпжкПккя зТжйікОиькСвС 
лТОбСлСТФрПккя пж лТжмявкПккя бжккжХ СУіа гС біглСбігОиькСУмі ОаС кП бджб 
еОХСгіб гС УмявкПккя УФйж зСйлПкУОоії іе еаПТівОпО, УмТОХСбСї зСйлОкії мСсС Ф еб'яезФ 
е мОзСю кПУмОпПю; 

 СгкСТігкО вТФлО йОРкО СекОпОє УФзФлкіУмь йОРкО, сС Са'єгкФємьУя еО СекОзСю 
СгкСТігкСУмі УжТСбжкж і йОмПТіОиФ, лТжекОпПккя, УлСУСаФ бжТСакжомбО мСсС. ЯзсС 
лиОмкжзСй лСгОмзФ бжекОпПкС СгкСТігкФ вТФлФ йОРкО біглСбігкС гС СаиізСбСї 
лСиімжзж ліглТжєйУмбО, бжзСТжУмСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя СаиізСбСї лСиімжзж 
ліглТжєйУмбО; 

135.2.1.7. нікОкУСбСї гСлСйСвж: кОгОкСї СУСаі, язО кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй 
лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, язсС мОзО нікОкУСбО гСлСйСвО кП лігиявОє лСбПТкПккю; 
кОгОкСї лСб'яеОкіР СУСаі (ніежпкіР ОаС юТжгжпкіР), язО кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй 
лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, кПеОиПдкС біг кОябкСУмі ФйСбж лТС лСбПТкПккя; кОгОкСї 
кПлСб'яеОкіР СУСаі (ніежпкіР ОаС юТжгжпкіР), язО кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй 
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лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, язсС нікОкУСбО гСлСйСвО кП аФиО лСбПТкФмО лТСмявСй 12 
зОиПкгОТкжХ йіУяоіб, лСпжкОюпж е йіУяоя, кОУмФлкСвС еО зОиПкгОТкжй йіУяоПй, б язСйФ 
аФиО бжгОкО УФйО нікОкУСбСї гСлСйСвж, ОаС язсС гС еОзікпПккя еОекОпПкСвС 12-йіУяпкСвС 
УмТСзФ еОаСТвСбОкіУмь еО мОзСю нікОкУСбСю гСлСйСвСю аФиО бжекОкО аПекОгіРкСю евігкС е 
ліглФкзмСй 14.1.11 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ ОаС аФиО лТжлжкПкО бкОУиігСз 
лТСсПккя аСТвФ, еО бжкямзСй: 

О) УФйж нікОкУСбСї гСлСйСвж, кОгОкСї кПлТжаФмзСбжй СТвОкіеОоіяй, СлСгОмзФбОккя 
СлПТОоіР е язжйж ТПвФиюємьУя ліглФкзмОйж 135.2.1.8 мО 135.2.1.81 оьСвС ліглФкзмФ; 

а) УФйж нікОкУСбСї гСлСйСвж, язО лігиявОє лСбПТкПккю, кОгОкСї біглСбігкС гС лСиСдПкь 
зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ ОаС еО ТірПккяй СТвОкФ ФлТОбиіккя лиОмкжзО лСгОмзФ ніежпкіР 
СУСаі, язО є УлПоіОиіУмСй ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ і 
бСгкСпОУ кП є лСб'яеОкСю е мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ СУСаСю, е ФТОХФбОккяй кСТй 
ліглФкзмФ 137.10.4.5 ліглФкзмФ 137.10.4 лФкзмФ 137.10 УмОммі 137 оьСвС КСгПзУФ; 

б) УФйж нікОкУСбСї гСлСйСвж, язО лігиявОє СлСгОмзФбОккю лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ 
СУіа біглСбігкС гС ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ ОаС кП бзиюпОємьУя гС ТСеТОХФкзФ еОвОиькСвС 
йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ евігкС іе УмОммПю 165 оьСвС КСгПзУФ мО/ОаС 
кП СлСгОмзСбФємьУя евігкС е лФкзмСй 170.7 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ; 

в) УФйж еОаСТвСбОкСУмі еО мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж), лСУмОбиПкі ТПежгПкмСй Дія Лімі - 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ ніежпкіР СУСаі, сС аФиО лТСсПкО мОзжй 
ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, язО лігиявОє 
СлСгОмзФбОккю лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа біглСбігкС гС ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ 
ОаС кП бзиюпОємьУя гС ТСеТОХФкзФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС 
гСХСгФ евігкС іе УмОммПю 165 оьСвС КСгПзУФ мО/ОаС кП СлСгОмзСбФємьУя евігкС е лФкзмСй 
170.7 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ; 

ґ) УФй, язі бжекОпПкі яз аПелСбСТСмкО нікОкУСбО гСлСйСвО біглСбігкС гС ОаеОоіб 
пПмбПТмСвС - рСУмСвС ліглФкзмФ 14.1.257 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 

г) пиПкУьзжХ (бУмФлкжХ) мО/ОаС оіиьСбжХ бкПУзіб гС ікСеПйкжХ (йідкОТСгкжХ) СТвОкіеОоіР 
мО ФУмОкСб Ф УФйі, сС кП лПТПбжсФє 300 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкСї 
СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, кО СгкФ СТвОкіеОоію; 

135.2.1.8. кОгОкСї аПелСбСТСмкСї нікОкУСбСї гСлСйСвж мО/ОаС бОТмСУмі аПеСлиОмкС 
кОгОкСвС лиОмкжзСй лСгОмзФ йОРкО (ТСаім, лСУиФв) лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ 
кПлТжаФмзСбжй СТвОкіеОоіяй, бжекОпПкжй лФкзмСй 133.4 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ, б 
ТСейіТі, сС лПТПбжсФє 0,5 бігУСмзО УФйж пжУмСвС гСХСгФ біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії (мСбОТіб, 
ТСаім, лСУиФв), бігСаТОдПкСвС Ф нікОкУСбіР ебімкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ еО лСлПТПгкіР 
ебімкжР (лСгОмзСбжР) Тіз, зТій кПлТжаФмзСбСї СТвОкіеОоії, гС язСї еОУмСУСбФюмьУя 
лСиСдПккя ліглФкзмФ 135.2.1.81 оьСвС ліглФкзмФ; 

135.2.1.81. кОгОкСї аПелСбСТСмкСї нікОкУСбСї гСлСйСвж мО/ОаС бОТмСУмі аПеСлиОмкС 
кОгОкСвС лиОмкжзСй лСгОмзФ йОРкО (ТСаім, лСУиФв) лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ 
кПлТжаФмзСбіР СТвОкіеОоії, сС бжекОпПкО лФкзмСй 133.4 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ і є 
кОоіСкОиькжй еОзиОгСй бжсСї СУбімж біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС бжсФ СУбімФ", б 
ТСейіТі, сС лПТПбжсФє 1 бігУСмСз УФйж пжУмСвС гСХСгФ біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії (мСбОТіб, 
ТСаім, лСУиФв), бігСаТОдПкСвС Ф нікОкУСбіР ебімкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ еО лСлПТПгкіР 
ебімкжР (лСгОмзСбжР) Тіз; 

135.2.1.9. зСрміб мО/ОаС бОТмСУмі йОРкО (б мСйФ пжУиі кПСаСТСмкжХ Озмжбіб), УлиОпПкжХ 
(лПТПзОеОкжХ) мО/ОаС кОгОкСвС (кОгОкжХ) кПТПежгПкмФ (зТій бжлОгзіб, язсС біглСбігкі 
СлПТОоії егіРУкююмьУя кПТПежгПкмСй пПТПе РСвС лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС б КзТОїкі), Ф 
еб'яезФ е: 

135.2.1.9.1. лПТПзОеСй зСрміб кО ТОХФкзж кПТПежгПкміб гия бжзСкОккя аСТвСбжХ 
еСаСб'яеОкь еО зТПгжмОйж мО лСежзОйж (Ф мСйФ пжУиі лТСоПкміб, зСйіУіР, ікржХ бжкОвСТСг, 
бігрзСгФбОкь, рмТОніб, лПкі), язсС мОзі зТПгжмж (лСежзж) кП аФиж еОТОХСбОкі кО ТОХФкзж б 
ФзТОїкУьзжХ аОкзОХ ОаС кП аФиж УлТяйСбОкі кО СлиОмФ йОРкО, язП екОХСгжмьУя кО мПТжмСТії 
КзТОїкж ОаС аФиС ійлСТмСбОкП кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 
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135.2.1.9.2. лСвОрПккяй еСаСб'яеОкь еО бжекОкжйж рмТОнОйж, лПкПю, кПФУмСРзСю, 
бігрзСгФбОккяй еажмзіб, зСйлПкУОоією кПСгПТдОкСвС гСХСгФ (ФлФсПкСї бжвСгж), 
кОТОХСбОкжХ біглСбігкС гС ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО мО ожбіиькС-лТОбСбжХ гСвСбСТіб кО 
зСТжУмь кПТПежгПкміб - лСб'яеОкжХ СУіа мО/ОаС кПТПежгПкміб, сС еОТПєУмТСбОкі Ф гПТдОбОХ 
(кО мПТжмСТіяХ), бзиюпПкжХ гС лПТПиізФ гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "б" ліглФкзмФ 39.2.1.1 мО ліглФкзмФ 39.2.1.2 
ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, ОаС язі є ТПежгПкмОйж ожХ гПТдОб, 
мО/ОаС кПТПежгПкміб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі "в" ліглФкзмФ 39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 
39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ; 

135.2.1.9.3. бзиОгПккяй б Са'єзмж ікбПУмжоіР (еСзТПйО УмбСТПккя юТжгжпкжХ СУіа еО 
зСТгСкСй; бігзТжммя ніиіР, ікржХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб лиОмкжзО лСгОмзФ еО 
зСТгСкСй; УмбСТПккя мО/ОаС ФмТжйОккя лСУміРкСвС йіУоя гіяиькСУмі, пПТПе язП лСбкіУмю 
ОаС пОУмзСбС егіРУкюємьУя вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь лиОмкжзО лСгОмзФ еО зСТгСкСй; 
лТжгаОккя йОРкО, б мСйФ пжУиі (ОиП кП бжзиюпкС) кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, зСТлСТОмжбкжХ 
лТОб мО оіккжХ лОлПТіб і їХ лСХігкжХ ікСеПйкжХ ПйімПкміб, лТОб биОУкСУмі кО кПТФХСйП йОРкС, 
ТСемОрСбОкП еО йПдОйж КзТОїкж), язсС мОзі Са'єзмж ікбПУмжоіР ТСемОрСбОкі еО йПдОйж 
мПТжмСТії КзТОїкж, еО бжкямзСй: 

О) УлиОмж пиПкУьзжХ (бУмФлкжХ) мО/ОаС оіиьСбжХ бкПУзіб гС ікСеПйкжХ (йідкОТСгкжХ) 
СТвОкіеОоіР мО ФУмОкСб Ф УФйі, сС кП лПТПбжсФє 300 ТСейіТіб лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия 
лТОоПегОмкСї СУСаж, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, кО 
СгкФ СТвОкіеОоію; 

а) лТжгаОккя йОРкО (б мСйФ пжУиі кПСаСТСмкжХ Озмжбіб), сС екОХСгжмьУя еО зСТгСкСй, 
язсС бСкС ійлСТмФємьУя (ббСежмьУя) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гС йСйПкмФ егіРУкПккя 
СлиОмж ОаС лТСмявСй 365 зОиПкгОТкжХ гкіб, ОаС б ікрі УмТСзж, лПТПгаОпПкі бжУкСбзСй 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС 
ТСебжмзФ, лТС лПТПбжсПккя УмТСзіб ТСеТОХФкзіб, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, е гкя 
лПТПТОХФбОккя зСрміб (Ф мСйФ пжУиі СмТжйОкжХ еО гСвСбСТСй зСйіУії, гСТФпПккя ОаС е ікржХ 
ОкОиСвіпкжХ лігУмОб) еО зСТгСк б СлиОмФ РСвС лТжгаОккя; 

б) лТжгаОккя йОРкО е йПмСю лСгОиьрСвС лТСгОдФ аПе РСвС ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж бжзиюпкС еО ФйСбж, сС еОТОХФбОккя зСрміб біг мОзСвС лСгОиьрСвС 
лТСгОдФ кО ТОХФкзж, бігзТжмі б ФзТОїкУьзжХ аОкзОХ, егіРУкюємьУя лТСмявСй 365 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя лПТПТОХФбОккя зСрміб б СлиОмФ лТжгаОккя мОзСвС йОРкО; 

в) йОРкО, сС екОХСгжмьУя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі зСТлСТОмжбкжХ лТОб 
мО оіккжХ лОлПТіб і їХ лСХігкжХ ПйімПкміб - ТПежгПкміб КзТОїкж), язсС ТПежгПкм Дія Лімі - 
лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ СмТжйФє РСвС гС йСйПкмФ егіРУкПккя СлиОмж ОаС 
лТСмявСй 365 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя лПТПТОХФбОккя зСрміб б СлиОмФ РСвС лТжгаОккя; 

ґ) бзиОгПккя б Са'єзмж ікбПУмжоіР, сС є кПйОмПТіОиькжйж ОзмжбОйж; 
135.2.1.9.4. лТжгаОккяй ТСаім (лСУиФв), еО бжкямзСй: 
О) лТжгаОккя ТСаім (лСУиФв), язсС ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ 

ФйСбОХ СмТжйФє ТПеФиьмОмж ТСаім (лСУиФв) гС йСйПкмФ егіРУкПккя СлиОмж ОаС лТСмявСй 365 
зОиПкгОТкжХ гкіб, ОаС б ікрі УмТСзж, лПТПгаОпПкі бжУкСбзСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, лТС 
лПТПбжсПккя УмТСзіб ТСеТОХФкзіб, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, е гкя лПТПТОХФбОккя 
зСрміб (Ф мСйФ пжУиі СмТжйОкжХ еО гСвСбСТСй зСйіУії, гСТФпПккя ОаС е ікржХ ОкОиСвіпкжХ 
лігУмОб) еО зСТгСк б СлиОмФ лТжгаОккя ТСаім (лСУиФв); 

а) лТжгаОккя ТСаім (лСУиФв) е йПмСю їХ лСгОиьрСвС лТСгОдФ еО зСТгСкСй бжзиюпкС еО 
ФйСбж, сС еОТОХФбОккя зСрміб біг мОзСвС лСгОиьрСвС лТСгОдФ кО ТОХФкзж, бігзТжмі б 
ФзТОїкУьзжХ аОкзОХ, егіРУкюємьУя лТСмявСй 365 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя лПТПТОХФбОккя 
зСрміб еО зСТгСк б СлиОмФ лТжгаОккя ТСаім (лСУиФв); 

б) лТжгаОккя ПиПзмТСккжХ лСУиФв (Ф мСйФ пжУиі еО йСгПияйж ХйОТкжХ лСУиФв IaaS, PaaS, 
SaaS), СлиОмО язжХ егіРУкюємьУя Ф бжвиягі нізУСбОкСвС лиОмПдФ еО кОгОккя мОзжХ лСУиФв кО 
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ФйСбОХ лПТПглиОмж (ліглжУзж). К ТОеі язсС лТжгаОккя ТСаім (лСУиФв) лПТПгаОпОє їХ 
лСПмОлкП кОгОккя/бжзСкОккя, УмТСзж ТСеТОХСбФюмьУя гия зСдкСвС ПмОлФ СзТПйС. 

ЙТж бжекОпПккі аОеж СлСгОмзФбОккя еО СлПТОоіяйж, сС лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 135.2.1.9 оьСвС ліглФкзмФ, бОТміУмь мОзжХ СлПТОоіР, бжТОдПкО б 
ікСеПйкіР бОиюмі, лПТПТОХСбФємьУя Ф вТжбкі еО СніоіРкжй зФТУСй вТжбкі гС ікСеПйкСї 
бОиюмж, бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж кО гОмФ УлиОмж (лПТПзОеФ) зСрміб 
мО/ОаС лПТПгОпі (кОгОккя) йОРкО кПТПежгПкмФ; 

135.2.1.10. бОТмСУмі йОРкО (ТСаім, лСУиФв), кОгОкжХ СУСаі, сС кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, еО гСвСбСТСй, язжР лПТПгаОпОє бжлиОмФ 
зСйлПкУОоії бОТмСУмі мОзСвС йОРкО (ТСаім, лСУиФв), зТій лТСгОдФ (кОгОккя) йОРкО (ТСаім, 
лСУиФв) ліУия СмТжйОккя СлиОмж ОаС еО ФйСбж, сС еОТОХФбОккя зСрміб біг мОзСвС лТСгОдФ 
(кОгОккя) кО ТОХФкзж ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, бігзТжмі б 
ФзТОїкУьзжХ аОкзОХ, егіРУкюємьУя лТСмявСй 365 зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй: 

О) йжмкСвС СнСТйиПккя лТСгФзоії, язсС лТПгйПмСй СлПТОоії є ПзУлСТм (бжбПеПккя е 
КзТОїкж) йОРкО; 

а) лПТПгОпі Тжежзіб, лСб'яеОкжХ е лТОбСй биОУкСУмі кО йОРкС, язсС лТПгйПмСй СлПТОоії є 
ТПОиіеОоія йОРкО кО мПТжмСТії КзТОїкж ОаС йОРкО, сС лПТПаФбОє еО зСТгСкСй, аПе РСвС 
ббПеПккя мО бжбПеПккя; 

б) СнСТйиПккя б лжУьйСбіР нСТйі (Ф лОлПТСбСйФ ОаС ПиПзмТСккСйФ бжвиягі) ОзмО, 
ТОХФкзО (ікбСРУФ) ОаС ікрСвС гСзФйПкмО, сС еОУбігпФє їХ кОгОккя, язсС лТПгйПмСй СлПТОоії 
є кОгОккя ТСаім, лСУиФв, лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мО/ ОаС ікржХ йОРкСбжХ ОаС 
кПйОРкСбжХ лТОб; 

в) СмТжйОккя біг СУСаж, язО еО гСТФпПккяй ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ егіРУкює ТПОиіеОоію РСвС йОРкО (ТСаім, лСУиФв) рияХСй кОгОккя гСУмФлФ 
пПТПе ПиПзмТСккжР ікмПТнПРУ, кОгОккя мПХкіпкжХ, СТвОкіеОоіРкжХ, ікнСТйОоіРкжХ мО ікржХ 
йСдижбСУмПР е бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР і УжУмПй гия бУмОкСбиПккя 
зСкмОзміб мО ФзиОгПккя ФвСг йід лТСгОбояйж і лСзФлояйж, ебімФ лТС СаУявж мО бОТміУмь 
ТПОиіеСбОкжХ еО гСТФпПккяй ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ 
йОРкО (ТСаім, лСУиФв), зТій бжлОгзіб, язсС Ф ТОХФкзОХ (збжмОкоіяХ), кОгОкжХ мОзСю СУСаСю 
лСзФлояй (еОйСбкжзОй), бжекОпПкС лПТПиіз йОРкО (ТСаім, лСУиФв) мО їХ нОзмжпкСвС 
лСУмОпОиькжзО. Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ аОеО СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя бжХСгяпж е 
бОТмСУмі ТПОиіеОоії йОРкО (ТСаім, лСУиФв), ОиП кП кждпП їХ ебжпОРкСї оікж. К ТОеі язсС 
бОТміУмь йОРкО (ТСаім, лСУиФв) бжекОпПкО б ікСеПйкіР бОиюмі, бСкО лПТПТОХСбФємьУя Ф вТжбкі 
еО СніоіРкжй зФТУСй вТжбкі гС ікСеПйкСї бОиюмж, бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж кО гОмФ лПТПгОпі йОРкО (кОгОккя ТСаім, лСУиФв). ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП 
лСржТююмьУя кО СлПТОоії ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ е 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб мО кПлТжаФмзСбжйж СТвОкіеОоіяйж, 
бжекОпПкжйж лФкзмСй 133.4 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ; 

135.2.1.11. зСрміб мО/ОаС бОТмСУмі йОРкО (ТСаім, лСУиФв), лПТПТОХСбОкжХ (лПТПгОкСвС) 
ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, язжР лТСбОгжмь гіяиькіУмь 
еО ТОХФкСз мО еО гСТФпПккяй кПТПежгПкмО, кО зСТжУмь мОзСвС кПТПежгПкмО (ФлСбкСбОдПкСї 
кжй СУСаж) б йПдОХ біглСбігкСвС гСвСбСТФ зСйіУії, гСТФпПккя, ОвПкмУьзСвС гСвСбСТФ пж 
ОкОиСвіпкжХ гСвСбСТіб, еО бжкямзСй: 

О) УФйж зСрміб мО/ОаС бОТмСУмі йОРкО (ТСаім, лСУиФв), язі аФиж кОгОкі (аФиС кОгОкП) 
кПТПежгПкмСй гия бжзСкОккя гСвСбСТФ мО лСбПТмОюмьУя кПТПежгПкмФ (ОаС ФлСбкСбОдПкіР 
мОзжй кПТПежгПкмСй СУСаі); 

а) бОТмСУмі йОРкО, ТСаім, лСУиФв, язі аФиж еОзФлиПкі еО гСТФпПккяй мО еО ТОХФкСз 
кПТПежгПкмО еО зСрмж, СмТжйОкі аПелСУПТПгкьС гия егіРУкПккя мОзСї еОзФлібиі, зТій 
бжлОгзіб, язсС ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ йОє СекОзж 
лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО мОзСвС кПТПежгПкмО; 

б) УФйж зСрміб біг лТСгОдФ йОРкО (еО бжкямзСй зСТлСТОмжбкжХ лТОб мО оіккжХ лОлПТіб), 
ТСаім, лСУиФв, кОгОкжХ кПТПежгПкмСй гия лТСгОдФ, зТій бжлОгзіб, язсС ТПежгПкм Дія Лімі - 
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лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ йОє СекОзж лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО мОзСвС 
кПТПежгПкмО; 

в) УФйж зСрміб, УлиОпПкжХ кПТПежгПкмСй (аПелСУПТПгкьС ОаС пПТПе лСбіТПкСвС) еО 
лТжгаОккя кО мПТжмСТії КзТОїкж оіккжХ лОлПТіб ОаС зСТлСТОмжбкжХ лТОб (Ф мСйФ пжУиі УФйж 
зСрміб ОаС бОТміУмь йОРкО, еО ТОХФкСз язжХ егіРУкюбОбУя бкПУСз), зСрмж біг лТСгОдФ язжХ 
лСбПТмОюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ - ТПежгПкмСй кО зСТжУмь кПТПежгПкмО; 

135.2.1.12. ТСяимі, УлиОпПкСвС СУСаі, сС кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ, лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ б СаУяеі, сС лПТПбжсФє УФйФ 
гСХСгіб біг ТСяимі, еаіиьрПкФ кО 4 бігУСмзж пжУмСвС гСХСгФ біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії (мСбОТіб, 
ТСаім, лСУиФв), еО гОкжйж нікОкУСбСї ебімкСУмі (аПе бТОХФбОккя гСХСгФ біг ТСяимі) еО Тіз, сС 
лПТПгФє ебімкСйФ. Дия лиОмкжзіб лСгОмзФ, еОТПєУмТСбОкжХ лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
ТСзФ (кСбСУмбСТПкжХ), Ф язжХ бігУФмкя нікОкУСбО ебімкіУмь еО лСлПТПгкіР ебімкжР Тіз, 4 
бігУСмзж пжУмСвС гСХСгФ ТСеТОХСбФюмьУя еО гОкжйж нікОкУСбСї ебімкСУмі еО лСмСпкжР Тіз. 
ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС: УФй ТСяимі, язі СлСгОмзСбФюмьУя 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 135.2.1.13 оьСвС ліглФкзмФ (зТій бжлОгзіб, язсС біглСбігкі СлПТОоії 
егіРУкююмьУя кПТПежгПкмСй пПТПе РСвС лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС б КзТОїкі); УФй ТСяимі, 
кОТОХСбОкжХ (бжлиОпПкжХ) ніежпкіР СУСаі, еО ФйСбж сС е оієї УФйж ФмТжйОкС (УлиОпПкС) 
лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа; 

135.2.1.13. ТСяимі, УлиОпПкСвС кО зСТжУмь: 
О) кПТПежгПкміб, сС еОТПєУмТСбОкі Ф гПТдОбОХ (кО мПТжмСТіяХ), бзиюпПкжХ гС лПТПиізФ 

гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "б" 
ліглФкзмФ 39.2.1.1 мО ліглФкзмФ 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, 
ОаС язі є ТПежгПкмОйж ожХ гПТдОб, О мОзСд кО зСТжУмь кПТПежгПкміб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 
"в" ліглФкзмФ 39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ; 

а) кПТПежгПкмО сСгС Са'єзміб, лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі УмСУСбкС язжХ блПТрП 
бжкжзиж Ф ТПежгПкмО КзТОїкж. К ТОеі бжкжзкПккя ТСеаідкСУмПР сСгС бжекОпПккя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй мО лиОмкжзСй лСгОмзФ СУСаж, Ф язСї блПТрП бжкжзиж (аФиж кОаФмі) 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзм ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, мОзжР зСкмТСиююпжР 
СТвОк еСаСб'яеОкжР ебПТкФмжУя гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, гия СмТжйОккя біглСбігкСвС 
бжУкСбзФ; 

б) кПТПежгПкмО, язжР кП лігиявОє СлСгОмзФбОккю сСгС ТСяимі б гПТдОбі, ТПежгПкмСй 
язСї бік є; 

в) кПТПежгПкмО, язжР кП є аПкПніоіОТкжй (нОзмжпкжй) СмТжйФбОпПй (биОУкжзСй) ТСяимі, 
зТій бжлОгзіб, язсС аПкПніоіОТ (нОзмжпкжР биОУкжз) кОгОб лТОбС СмТжйФбОмж ТСяимі ікржй 
СУСаОй; 

ґ) ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя. ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФємьУя Ф 
ТОеі, язсС біглСбігкі СлПТОоії егіРУкююмьУя кПТПежгПкмСй пПТПе РСвС лСУміРкП 
лТПгУмОбкжомбС б КзТОїкі; 

135.2.1.14. зСрміб мО/ОаС бОТмСУмі йОРкО, бжлиОпПкжХ (лПТПгОкСвС) яз бкПУСз еОУкСбкжзО 
мО/ОаС ФпОУкжзО гС УмОмФмкСвС зОлімОиФ СУСаж, сС кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй 
лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ; яз бкПУСз Ф УліиькФ гіяиькіУмь СУСаі, сС кП є ТПежгПкмСй Дія 
Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, Ф гСбіТпП ФлТОбиіккя СУСаі, сС кП є 
ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ; 

135.2.1.15. зСрміб мО/ОаС бОТмСУмі йОРкО (зТій лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, язсС бік 
еОУмСУСбФємьУя), бжлиОпПкжХ (лПТПгОкСвС) Ф еб'яезФ е лТжгаОккяй йОРкО, ТСаім, лСУиФв 
(зТій ТСяимі) Ф лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ б ТСейіТі, 
сС лПТПбжсФє 20 бігУСмзіб УФйж бжмТОм біг аФгь-язСї гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ еО 
лСзОекжзОйж ЗбімФ лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг) еО лСлПТПгкіР 
ТіпкжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг. ЙТж оьСйФ гС бжмТОм біг аФгь-язСї гіяиькСУмі, 
бжекОпПкжХ еО лСзОекжзОйж ЗбімФ лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг), 
бзиюпОюмьУя бжмТОмж, лСб'яеОкі е СлПТОоіРкСю, нікОкУСбСю мО ікбПУмжоіРкСю гіяиькіУмю. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-%D0%BF#n10
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КПежгПкмж Дія Лімі - лиОмкжзж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, язі еОТПєУмТСбОкі лТСмявСй 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ (кСбСУмбСТПкі), Ф лСмСпкСйФ зОиПкгОТкСйФ ТСоі ТСеТОХФкСз 
пОУмзж бОТмСУмі йОРкО (ТСаім, лСУиФв), лТжгаОкСвС (лТжгаОкжХ) Ф лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ, 
лПТПгаОпПкСї ОаеОоСй лПТржй оьСвС ліглФкзмФ, лТСбСгямь кО лігУмОбі лСзОекжзіб ЗбімФ лТС 
нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг) еО лСмСпкжР ТіпкжР ебімкжР лПТіСг. 

К ТОеі язсС кО гОмФ бжлиОмж зСрміб мО/ОаС лПТПгОпі йОРкО яз лСлПТПгкьСї СлиОмж еО 
йОРкС (ТСаСмж, лСУиФвж) лСУмОпОиькжз кП аФб лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ, лСиСдПккя 
оьСвС ліглФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя гС мОзжХ СлПТОоіР еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) 
лПТіСгФ, б язСйФ ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ СмТжйОб йОРкС 
(ТСаСмж, лСУиФвж), еО ФйСбж сС кО гОмФ мОзСвС СмТжйОккя лСУмОпОиькжз є лиОмкжзСй 
єгжкСвС лСгОмзФ; 

135.2.1.16. зСрміб, лПТПзОеОкжХ е ТОХФкзіб ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ б ФзТОїкУьзжХ аОкзОХ кО ТОХФкзж мОзСвС лиОмкжзО, бігзТжмі еО зСТгСкСй. 

К ТОеі егіРУкПккя ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ 
СлПТОоіР е лПТПзОеФ (бжлиОмж) зСрміб, ТСейісПкжХ кО ТОХФкзОХ, бігзТжмжХ еО зСТгСкСй, мОзі 
СлПТОоії кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю біглСбігкС гС лФкзмФ 135.2 УмОммі 135, лФкзмФ 137.10 
УмОммі 137 мО лФкзмФ 141.91 (зТій ліглФкзміб 141.91.2.15 і 141.91.3) УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, 
еО ФйСбж сС мОзі зСрмж аФиж СлСгОмзСбОкі біглСбігкС гС ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС ліглФкзмФ; 

135.2.1.17. зСрміб мО/ОаС бОТмСУмі йОРкО, УлиОпПкжХ (лПТПгОкСвС) СУСаі, язО кП є 
ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ мО є лСб'яеОкСю СУСаСю 
мО/ОаС СУСаСю - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, лТжаФмСз язСвС ебіиькПкжР 
біг СлСгОмзФбОккя б ТОХФкСз лСвОрПккя еСаСб'яеОкь еО бжекОкжйж рмТОнОйж, лПкПю, 
кПФУмСРзСю, бігрзСгФбОккяй еажмзіб, зСйлПкУОоією кПСгПТдОкСвС гСХСгФ (ФлФсПкСї 
бжвСгж), кОТОХСбОкжХ біглСбігкС гС ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО мО ожбіиькС-лТОбСбжХ 
гСвСбСТіб. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС СлПТОоіР, сС лігиявОюмь 
СлСгОмзФбОккю біглСбігкС гС ліглФкзмФ 135.2.1.9.2 оьСвС ліглФкзмФ, мО СлПТОоіР е 
ніежпкжйж СУСаОйж, гСХіг язжХ лігиявОє СлСгОмзФбОккю лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа 
біглСбігкС гС ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 136. ЛмОбзж лСгОмзФ 
136.1. БОеСбО (СУкСбкО) УмОбзО лСгОмзФ УмОкСбжмь 18 бігУСмзіб. 
136.2. Йіг пОУ лТСбОгдПккя УмТОХСбСї гіяиькСУмі юТжгжпкжХ СУіа - ТПежгПкміб СгкСпОУкС 

іе УмОбзСю лСгОмзФ кО лТжаФмСз, бжекОпПкСю Ф лФкзмі 136.1 оієї УмОммі, УмОбзж лСгОмзФ кО 
гСХіг бУмОкСбиююмьУя Ф мОзжХ ТСейіТОХ: 

136.2.1. 3 бігУСмзж еО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя біг Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, сС 
бжекОпОємьУя Ф ліглФкзмі 141.1.2 лФкзмФ 141.1 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ; 

136.2.2. 0 бігУСмзіб еО гСвСбСТОйж е гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя, гСвСбСТОйж 
гСаТСбіиькСвС йПгжпкСвС УмТОХФбОккя мО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя Ф йПдОХ кПгПТдОбкСвС 
лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, еСзТПйО гСвСбСТіб УмТОХФбОккя гСгОмзСбСї лПкУії, мО бжекОпПкжХ 
ліглФкзмОйж 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

136.3. ЛмОбзж 0, 4, 5, 6, 12, 15, 18 і 20 бігУСмзіб еОУмСУСбФюмьУя гС гСХСгіб кПТПежгПкміб 
мО лТжТібкякжХ гС кжХ СУіа іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ 
лФкзмСй 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ. 

136.4. Йіг пОУ лТСбОгдПккя аФзйПзПТУьзСї гіяиькСУмі, ОеОТмкжХ івСТ (Ф мСйФ пжУиі 
зОежкС) СгкСпОУкС іе УмОбзСю лСгОмзФ кО лТжаФмСз, бжекОпПкСю Ф лФкзмі 136.1 оієї УмОммі, 
УмОбзО лСгОмзФ кО гСХіг бУмОкСбиюємьУя Ф ТСейіТі: 

136.4.1. 10 бігУСмзіб біг гСХСгФ, СмТжйОкСвС біг ОеОТмкжХ івСТ е бжзСТжУмОккяй вТОиькжХ 
ОбмСйОміб; 

136.4.2. 18 бігУСмзіб біг гСХСгФ, СмТжйОкСвС біг аФзйПзПТУьзСї гіяиькСУмі, ОеОТмкжХ івСТ 
(Ф мСйФ пжУиі зОежкС), зТій гСХСгФ, СмТжйОкСвС біг ОеОТмкжХ івСТ е бжзСТжУмОккяй вТОиькжХ 
ОбмСйОміб, ейПкрПкСвС кО УФйФ бжлиОпПкжХ бжлиОм вТОбою. 
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136.5. ЙСгОмСз кО гСХіг, бжекОпПкжР яз Са'єзм СлСгОмзФбОккя Ф ліглФкзмОХ 134.1.2, 
134.1.4, 134.1.5 лФкзмФ 134.1 УмОммі 134 оьСвС КСгПзУФ, мО кО СлПТОоії ТПежгПкміб Дія Лімі - 
лиОмкжзіб лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, бжекОпПкі яз Са'єзм СлСгОмзФбОккя Ф ліглФкзмі 
134.1.8 лФкзмФ 134.1 УмОммі 134 оьСвС КСгПзУФ, є пОУмжкСю лСгОмзФ кО лТжаФмСз. 

136.6. Йіг пОУ лТСбОгдПккя гіяиькСУмі е бжлФУзФ мО лТСбПгПккя иСмПТПР бУмОкСбиюємьУя 
УмОбзО лСгОмзФ кО гСХіг біг УФйж гСХСгіб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 134.1.4 лФкзмФ 134.1 
УмОммі 134 оьСвС КСгПзУФ, Ф ТСейіТі 30 бігУСмзіб е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь лФкзмФ 48 
лігТСегіиФ 4 ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ. 

136.7. ДС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 134.1.7 лФкзмФ 134.1 УмОммі 134 
оьСвС КСгПзУФ, еОУмСУСбФємьУя аОеСбО (СУкСбкО) УмОбзО лСгОмзФ. 

136.8. Йіг пОУ лТСбОгдПккя гіяиькСУмі ТПежгПкмОйж Дія Лімі - лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї 
ПзСкСйізж б КзТОїкі" УмОбзО лСгОмзФ бУмОкСбиюємьУя Ф ТСейіТі 9 бігУСмзіб аОеж 
СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкСї біглСбігкС гС лСиСдПкь лФкзмФ 135.2 УмОммі 135, лФкзмФ 137.10 
УмОммі 137 мО лФкзмФ 141.91 (зТій ліглФкзміб 141.91.3 і 141.91.4) УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 137. ЙСТягСз СапжУиПккя мО УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб 
137.1. ЙСгОмСз кОТОХСбФємьУя лиОмкжзСй УОйСУміРкС еО УмОбзСю, бжекОпПкСю УмОммПю 

136 оьСвС КСгПзУФ, біг аОеж СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкСї евігкС еі УмОммПю 135 оьСвС 
КСгПзУФ. 

137.2. ЙСгОмСз, сС лігиявОє УлиОмі гС аюгдПмФ лиОмкжзОйж лСгОмзФ, язі лТСбОгямь 
УмТОХСбФ гіяиькіУмь, бжекОпОємьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 141.1 УмОммі 141 
оьСвС КСгПзУФ. 

137.3. ВіглСбігОиькіУмь еО лСбкСмФ ФмТжйОккя мО УбСєпОУкіУмь лПТПТОХФбОккя гС 
аюгдПмФ лСгОмзФ, еОекОпПкСвС б лФкзмі 57.11 УмОммі 57 мО 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, 
лСзиОгОємьУя кО лиОмкжзіб лСгОмзФ, язі егіРУкююмь біглСбігкі бжлиОмж. 

137.4. ЙСгОмзСбжйж (ебімкжйж) лПТіСгОйж гия лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, зТій 
бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 137.5 оієї УмОммі, є зОиПкгОТкі: збОТмОи, лібТіппя, мТж 
збОТмОиж, Тіз. ЙТж оьСйФ лСгОмзСбО гПзиОТОоія ТСеТОХСбФємьУя кОТСУмОюпжй лігУФйзСй. 
ЙСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг лСпжкОємьУя е лПТрСвС зОиПкгОТкСвС гкя лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) лПТіСгФ і еОзікпФємьУя СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) 
лПТіСгФ, зТій: 

137.4.1. бжТСакжзіб УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, язі йСдФмь СаТОмж ТіпкжР 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, язжР лСпжкОємьУя е 1 ижлкя йжкФиСвС ебімкСвС ТСзФ і 
еОзікпФємьУя 30 пПТбкя лСмСпкСвС ебімкСвС ТСзФ. 

Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз гС ліглТжєйУмб, СУкСбкСю гіяиькіУмю 
язжХ є бжТСакжомбС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, кОиПдОмь ліглТжєйУмбО, гСХіг язжХ 
біг лТСгОдФ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії биОУкСвС бжТСакжомбО еО лСлПТПгкіР 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз лПТПбжсФє 50 бігУСмзіб еОвОиькСї УФйж гСХСгФ; 

137.4.2. Ф ТОеі язсС СУСаО УмОбжмьУя кО Саиіз зСкмТСиююпжй СТвОкСй яз лиОмкжз 
лСгОмзФ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, лПТржР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг 
ТСелСпжкОємьУя е гОмж, кО язФ лТжлОгОє лСпОмСз мОзСвС СаиізФ, і еОзікпФємьУя СУмОккій 
зОиПкгОТкжй гкПй мОзСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ; 

137.4.3. язсС лиОмкжз лСгОмзФ иізбігФємьУя (Ф мСйФ пжУиі гС еОзікпПккя лПТрСвС 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ), СУмОккій лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй ббОдОємьУя 
лПТіСг, кО язжР лТжлОгОє гОмО иізбігОоії. 

137.5. КіпкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг бУмОкСбиюємьУя гия мОзжХ лиОмкжзіб лСгОмзФ: 
О) лиОмкжзіб лСгОмзФ, язі еОТПєУмТСбОкі лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ 

(кСбСУмбСТПкі), сС УлиОпФюмь лСгОмСз кО лТжаФмСз кО лігУмОбі ТіпкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії 
еО лПТіСг гіяиькСУмі Ф ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) ТСоі; 

а) бжТСакжзіб УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20
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б) лиОмкжзіб лСгОмзФ, Ф язжХ ТіпкжР гСХіг біг аФгь-язСї гіяиькСУмі (еО бжТОХФбОккяй 
кПлТяйжХ лСгОмзіб), бжекОпПкжР еО лСзОекжзОйж ЗбімФ лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС 
УФзФлкжР гСХіг), еО лСлПТПгкіР ТіпкжР ебімкжР лПТіСг, кП лПТПбжсФє 40 йіиьРСкіб вТжбПкь. 
ЙТж оьСйФ гС ТіпкСвС гСХСгФ біг аФгь-язСї гіяиькСУмі (еО бжТОХФбОккяй кПлТяйжХ лСгОмзіб), 
бжекОпПкСвС еО лСзОекжзОйж ЗбімФ лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг), 
бзиюпОємьУя гСХіг (бжТФпзО) біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії (мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв), ікрі СлПТОоіРкі 
гСХСгж, нікОкУСбі гСХСгж мО ікрі гСХСгж; 

в) ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, Ф мСйФ пжУиі мОзжХ, язі СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя, мО ніежпкжХ СУіа, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, сСгС 
бжлиОпПкжХ кПТПежгПкмФ гСХСгіб (лТжаФмзіб) іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж, сС 
СлСгОмзСбФюмьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ; 

ґ) УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя юТжгжпкжХ СУіа, язі СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя, сСгС бжлиОпПкжХ кПТПежгПкмФ гСХСгіб (лТжаФмзіб) іе гдПТПиСй їХ 
лСХСгдПккя е КзТОїкж, сС СлСгОмзСбФюмьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 141.4 УмОммі 
141 оьСвС КСгПзУФ; 

г) УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя юТжгжпкжХ СУіа, язі СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя, сСгС СмТжйОкСвС УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії, сС СлСгОмзСбФємьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 392 мО ожй ТСегіиСй. 

137.6. ВжзиюпПкС. 
137.7. ЗПТПежгПкм сСТСзФ йСдП СмТжйФбОмж біг зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лігмбПТгдПккя 

ФзТОїкУьзСю йСбСю сСгС УлиОмж лСгОмзФ Ф лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі Ф лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

137.8. ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО гСХіг: УФа'єзмж, язі егіРУкююмь бжлФУз мО лТСбПгПккя 
иСмПТПР, сСзбОТмОиькС УлиОпФюмь лСгОмСз кО гСХіг Ф лСТягзФ і б УмТСзж, язі бУмОкСбиПкі 
гия збОТмОиькСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ е лСгОккяй лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е 
лСгОмзФ кО лТжаФмСз. 

137.9. ЛФйО лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС лігиявОє УлиОмі гС аюгдПмФ 
зСкмТСиююпСю СУСаСю іе лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, ейПкрФємьУя кО 
УФйФ зСТлСТОмжбкСвС лСгОмзФ ОаС ОкОиСвіпкСвС лСгОмзФ, сС УмявФємьУя евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй ікСеПйкжХ гПТдОб, нОзмжпкС УлиОпПкСвС зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю 
зСйлОкією, бзиюпОюпж лСгОмзж, ФмТжйОкі Ф гдПТПиО бжлиОмж іе УФйж гСХСгФ, СмТжйОкСвС 
зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією. ЛФйО, кО язФ йСдП аФмж ейПкрПкжР лСгОмСз кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмбО, бжекОпОємьУя яз еОвОиькО УФйО лСгОмзФ, сС нОзмжпкС УлиОпПкО 
зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією еО ТПеФиьмОмОйж біглСбігкСвС лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) лПТіСгФ, лТСлСТоіРкО пОУмоі зСкмТСиююпСї СУСаж б мОзіР зСкмТСиьСбОкіР 
ікСеПйкіР зСйлОкії, бігСаТОдПкіР Ф ебімі лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії. 

ЛФйО ейПкрПккя лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кП йСдП лПТПбжсФбОмж УФйФ 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя юТжгжпкСї СУСаж сСгС лТжаФмзФ мОзСї зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії. 

137.10. ИУСаижбСУмі СапжУиПккя мО УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб 
ТПежгПкмОйж Дія Лімі - лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ 

137.10.1. КПежгПкмж Дія Лімі - лиОмкжзж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ УОйСУміРкС 
бжекОпОюмь УФйФ лСгОмзФ, сС лігиявОє УлиОмі гС аюгдПмФ. ЙСгОмСз, сС лігиявОє УлиОмі гС 
аюгдПмФ ТПежгПкмОйж Дія Лімі - лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, бжекОпОємьУя е 
ФТОХФбОккяй лСиСдПкь, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 135.2 УмОммі 135, ожй лФкзмСй мО лФкзмСй 
141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ. КПежгПкмж Дія Лімі - лиОмкжзж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ 
кП бжекОпОюмь СзТПйС Са'єзм СлСгОмзФбОккя, лПТПгаОпПкжР ліглФкзмСй 134.1.1 лФкзмФ 
134.1 УмОммі 134 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛФйО лСгОмзФ, сС лігиявОє УлиОмі гС аюгдПмФ ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ 
кО СУСаижбжХ ФйСбОХ еО зСдкСю СзТПйСю СлПТОоією біглСбігкС гС лФкзмФ 135.2 УмОммі 135, 
оьСвС лФкзмФ мО лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, ейПкрФємьУя кО УФйФ лСгОмзФ кО 
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гСХСгж кПТПежгПкмО, кОТОХСбОкСвС (УлиОпПкСвС) ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ 
кО СУСаижбжХ ФйСбОХ еО біглСбігкСю СлПТОоією евігкС е лФкзмСй 141.4 УмОммі 141 оьСвС 
КСгПзУФ. ЙТж оьСйФ УФйО ейПкрПккя кП йСдП лПТПбжсФбОмж УФйФ лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкФ 
біглСбігкС гС лФкзмФ 135.2 УмОммі 135, оьСвС лФкзмФ мО лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 оьСвС 
КСгПзУФ. 

137.10.2. К ТОеі егіРУкПккя СлСгОмзСбФбОкСї СлПТОоії Ф бігйіккіР біг вТСрСбСї нСТйі 
ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ еСаСб'яеОкжР УОйСУміРкС 
лПТПбіТжмж біглСбігкіУмь оікж гСвСбСТФ ебжпОРкіР оікі мО бжекОпжмж аОеФ СлСгОмзФбОккя кО 
Тібкі кП кждпП ебжпОРкСї оікж. ЯзсС ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ 
ФйСбОХ кП бжекОпжб аОеФ СлСгОмзФбОккя кО Тібкі кП кждпП ебжпОРкСї оікж, зСкмТСиююпжР 
СТвОк УОйСУміРкС бжекОпОє Тіекжою йід ебжпОРкСю оікСю мО гСвСбіТкСю (зСкмТОзмкСю) 
бОТміУмю СлПТОоії, сС лігиявОє СлСгОмзФбОккю, О мОзСд лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя лиОмкжзО 
лСгОмзФ. 

137.10.3. БОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг гСТібкює зОиПкгОТкСйФ ТСзФ. Дия 
еОТПєУмТСбОкСвС Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ 
кО СУСаижбжХ ФйСбОХ лПТржР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО 
йіУяоя, сС кОУмОє еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) збОТмОиСй, б язСйФ: 

137.10.3.1. мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ кОаФб УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі, язсС еОябО лТС 
лПТПХіг кО СлСгОмзФбОккя яз ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ 
лСгОкО гС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ ліг пОУ ебПТкПккя лТС кОаФммя УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі 
евігкС е ОаеОоСй лПТржй ліглФкзмФ 141.10.2 лФкзмФ 141.10 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ; 

137.10.3.2. мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ лСгОб еОябФ лТС лПТПХіг кО СлСгОмзФбОккя яз 
ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ евігкС е ОаеОоСй гТФвжй 
ліглФкзмФ 141.10.2 лФкзмФ 141.10 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ; 

137.10.3.3. УмСУСбкС мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ гС ТПєУмТФ Дія Лімі бкПУПкС еОлжУ кО 
лігУмОбі ТірПккя УФгФ, сС кОаТОиС еОзСккСї Ужиж, лТС бжекОккя лТСмжлТОбкжй мО 
УзОУФбОккя ТірПккя ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ лТС бмТОмФ УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі б 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї 
ПзСкСйізж б КзТОїкі" (язсС гС лТжРкяммя ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй ТірПккя лТС бмТОмФ 
УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі, сС бжекОкС лТСмжлТОбкжй мО УзОУСбОкС УФгСй, мОзжР ТПежгПкм 
лігиявОб СлСгОмзФбОккю яз ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ); 

137.10.3.4. УмСУСбкС мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ гС ТПєУмТФ Дія Лімі бкПУПкС еОлжУ кО 
лігУмОбі ТірПккя УФгФ, сС кОаТОиС еОзСккСї Ужиж, лТС бжекОккя лТСмжлТОбкжй мО 
УзОУФбОккя ТірПккя ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ лТС лСбПТкПккя еОябж лТС кОаФммя УмОмФУФ 
ТПежгПкмО Дія Лімі ОаС лТС бігйСбФ б кОаФммі УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі (язсС ТОеСй іе 
еОябСю лТС кОаФммя УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі лСгОкС еОябФ лТС лПТПХіг кО СлСгОмзФбОккя 
яз ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ). 

137.10.4. ЙСгОмзСбі еСаСб'яеОккя бжекОпОюмьУя Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, сС лСгОємьУя 
еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, лТСмявСй язСвС еО СлПТОоіяйж, сС є Са'єзмСй 
СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.91.2 лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, 
бігаФиОУя СгкО е мОзжХ лСгіР: 

137.10.4.1. УлиОпПкС зСрмж вСмібзСю ОаС е ТОХФкзіб б ФзТОїкУьзжХ аОкзОХ, кПаОкзібУьзжХ 
кОгОбОпОХ лиОмідкжХ лСУиФв / ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб, бігзТжмжХ б ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ 
вТСрПР (Ф мСйФ пжУиі Ф еб'яезФ е кОгОккяй нікОкУСбСї гСлСйСвж, язО кП лігиявОє 
лСбПТкПккю, лПТПзОеСй зСрміб кО ТОХФкзж лиОмкжзО лСгОмзФ еО зСТгСкСй) мО/ОаС кОгОкС 
(лПТПгОкС Тжежзж, лСб'яеОкі е лТОбСй биОУкСУмі, ОаС ТПеФиьмОмж бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя 
лСУиФв) йОРкС (Ф мСйФ пжУиі мСбОТж), ТСаСмж, лСУиФвж; 

137.10.4.2. еОТОХФбОккя еФУмТіпкжХ бжйСв, бігУмФлиПккя лТОбО бжйСвж пж лПТПбПгПккя 
аСТвФ, бкОУиігСз пСвС лТжлжкяюмьУя еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзФ еО СлПТОоіяйж, сС є 
Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.91.2 лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 оьСвС 
КСгПзУФ; 
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137.10.4.3. Улижб 12-йіУяпкжР УмТСз лСпжкОюпж е йіУяоя, кОУмФлкСвС еО зОиПкгОТкжй 
йіУяоПй, б язСйФ бжгОкС лСбСТСмкФ нікОкУСбФ гСлСйСвФ, язО еОижржиОУя кПлСбПТкФмСю кО 
зікПоь мОзСвС 12-йіУяпкСвС УмТСзФ, ОаС гС еОзікпПккя 12-йіУяпкСвС УмТСзФ еОаСТвСбОкіУмь 
еО мОзСю нікОкУСбСю гСлСйСвСю бжекОкС аПекОгіРкСю евігкС е ліглФкзмСй 14.1.11 лФкзмФ 
14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, ОаС лТжлжкПкС бкОУиігСз лТСсПккя аСТвФ; 

137.10.4.4. Улижб 365-гПккжР УмТСз (ОаС УмТСз, бжекОпПкжР Ф бжУкСбзФ оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, кО 
лПТПбжсПккя УмТСзіб ТСеТОХФкзіб, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй) е гкя бжлиОмж зСрміб 
мО/ОаС лПТПгОпі йОРкО (Ф мСйФ пжУиі еО зСТгСк), язсС мОзі зСрмж пж йОРкС еОижрОюмьУя 
кПлСбПТкФмжйж ОаС лиОмкжз лСгОмзФ кП СмТжйОб Ф ТОХФкСз УлиОпПкжХ зСрміб йОРкС пж 
ТПеФиьмОмж бжзСкОкжХ ТСаім (кОгОкжХ лСУиФв), ОаС б СлиОмФ кОгОкжХ йОРкО, ТСаім, лСУиФв 
зСрмж (кП лТСбіб еОиіз еФУмТіпкжХ бжйСв, бкОУиігСз язСвС лТжлжкяємьУя еСаСб'яеОккя 
лиОмкжзО лСгОмзФ іе УлиОмж зСрміб ОаС бжбПеПккя йОРкО еО зСТгСк); 

137.10.4.5. лТжлжкПкС мТФгСбі бігкСУжкж ОаС ТСеіТбОкС вів-зСкмТОзм е ніежпкСю СУСаСю, 
язО СмТжйОиО нікОкУСбФ гСлСйСвФ біг лиОмкжзО лСгОмзФ біглСбігкС гС лСиСдПкь 
зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ ОаС еО ТірПккяй бжсСвС СТвОкФ ФлТОбиіккя лиОмкжзО лСгОмзФ, язсС 
кО гОмФ лТжлжкПккя мТФгСбжХ бігкСУжк пж ТСеіТбОккя вів-зСкмТОзмФ УФйО зСрміб, СмТжйОкО 
яз нікОкУСбО гСлСйСвО, еОижрОємьУя кПлСбПТкФмСю (лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС); 

137.10.4.6. лТСбПгПкС ікбПкмОТжеОоію, еО ТПеФиьмОмОйж язСї бжябиПкС кПУмОпФ мСбОТіб; 
137.10.4.7. УлиОпПкС иіежквСбі лиОмПді еО гСвСбСТСй нікОкУСбСвС иіежквФ е 

кПТПежгПкмСй (Ф пОУмжкі УФйж, сС бігрзСгСбФє бОТміУмь Са'єзмО нікОкУСбСвС иіежквФ), язсС 
Са'єзм иіежквФ, сС екОХСгжмьУя еО зСТгСкСй, кП ббПеПкС б КзТОїкФ лТСмявСй 365 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя егіРУкПккя лПТрСвС иіежквСбСвС лиОмПдФ; 

137.10.4.8. еО СлПТОоіяйж, сС лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
141.91.2.15 ліглФкзмФ 141.91.2 лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, егіРУкПкС лПТПХіг 
лТОбО биОУкСУмі кО йОРкС ОаС УзиОгПкС Озм пж ікржР гСзФйПкм біглСбігкС гС бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО, язжР лігмбПТгдФє бжзСкОккя ТСаім ОаС кОгОккя лСУиФв. 

137.10.41. ЙТж бжекОпПккі лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО СлПТОоіяйж, сС лігиявОюмь 
СлСгОмзФбОккю біглСбігкС гС ліглФкзмФ 135.2.1.7 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 
мО ліглФкзмФ 141.91.2.6 ліглФкзмФ 141.91.2 лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, бігиіз 12-
йіУяпкСвС УмТСзФ еФлжкяємьУя, язсС еОаСТвСбОкіУмь еО бжгОкСю лиОмкжзСй лСгОмзФ 
нікОкУСбСю гСлСйСвСю кП лСвОрПкС Ф еб'яезФ е: 

О) кПбжзСкОккяй - аСТдкжзСй УбСїХ еСаСб'яеОкь і ебПТкПккяй ТПежгПкмО Дія Лімі - 
лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ гС УФгФ е бжйСвСю лТС УмявкПккя мОзСї 
еОаСТвСбОкСУмі гС еОзікпПккя УлижбФ 12-йіУяпкСвС УмТСзФ. К мОзСйФ ТОеі лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя бжекОпОюмьУя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, лТСмявСй 
язСвС Улижб мТжйіУяпкжР УмТСз е гкя кОаТОккя еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ; 

а) гією СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, УмжХіРкСвС ижХО (нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк), 
кОябкіУмь язжХ лігмбПТгдПкС гСзФйПкмОйж, бжгОкжйж зСйлПмПкмкжй СТвОкСй біглСбігкСї 
гПТдОбж. К мОзСйФ ТОеі бігиіз 12-йіУяпкСвС УмТСзФ еФлжкяємьУя кО лПТіСг гії мОзжХ 
СаУмОбжк. 

137.10.42. ЙТж бжекОпПккі лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО СлПТОоіяйж, сС лігиявОюмь 
СлСгОмзФбОккю біглСбігкС гС ліглФкзміб 135.2.1.9.3, 135.2.1.9.4 і 135.2.1.10 ліглФкзмФ 
135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 мО ліглФкзміб 141.91.2.7 і 141.91.2.8 ліглФкзмФ 141.91.2 лФкзмФ 
141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, бігиіз 365-гПккСвС УмТСзФ (УмТСзФ, бжекОпПкСвС Ф бжУкСбзФ 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС 
ТСебжмзФ, кО лПТПбжсПккя УмТСзіб ТСеТОХФкзіб, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй) еФлжкяємьУя, 
язсС еОаСТвСбОкіУмь, сС бжкжзиО бкОУиігСз УлиОмж ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй 
лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ зСрміб (кОгОккя йОРкО, бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв) кП 
лСвОрОємьУя Ф еб'яезФ е: 

О) кПбжзСкОккяй аСТдкжзСй УбСїХ еСаСб'яеОкь і ебПТкПккяй ТПежгПкмО Дія Лімі - 
лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ гС УФгФ е бжйСвСю лТС УмявкПккя мОзСї 
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еОаСТвСбОкСУмі гС еОзікпПккя УлижбФ 365-гПккСвС УмТСзФ (УмТСзФ, бжекОпПкСвС Ф бжУкСбзФ 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС 
ТСебжмзФ, кО лПТПбжсПккя УмТСзіб ТСеТОХФкзіб, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй). К мОзСйФ ТОеі 
лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя бжекОпОюмьУя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, 
лТСмявСй язСвС Улижб мТжйіУяпкжР УмТСз е гкя кОаТОккя еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ; 

а) гією СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, УмжХіРкСвС ижХО (нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк), 
кОябкіУмь язжХ лігмбПТгдПкС гСзФйПкмОйж, бжгОкжйж зСйлПмПкмкжй СТвОкСй біглСбігкСї 
гПТдОбж. К мОзСйФ ТОеі бігиіз 365-гПккСвС УмТСзФ (УмТСзФ, бжекОпПкСвС Ф бжУкСбзФ 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС 
ТСебжмзФ, кО лПТПбжсПккя УмТСзіб ТСеТОХФкзіб, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй) еФлжкяємьУя 
кО лПТіСг гії мОзжХ СаУмОбжк. 

137.10.5. ЯзсС ТПежгПкмФ Дія Лімі - лиОмкжзФ лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ лСбкіУмю ОаС 
пОУмзСбС лСбПТкФмі (Ф мСйФ пжУиі ліУия еОбПТрПккя 12-йіУяпкСвС УмТСзФ ОаС 365-гПккСвС 
УмТСзФ (УмТСзФ, бжекОпПкСвС Ф бжУкСбзФ оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, кО лПТПбжсПккя УмТСзіб ТСеТОХФкзіб, 
бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй) зСрмж ОаС йОРкС, ТОкірП кОгОкі лиОмкжзСй лСгОмзФ еО 
ТПеФиьмОмОйж егіРУкПккя СлПТОоії, еО язСю ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ бжекОпжб УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО УлиОмжб біглСбігкФ УФйФ гС 
аюгдПмФ, УлиОпПкжР лСгОмСз Ф біглСбігкіР УФйі бігСаТОдОємьУя ТПежгПкмСй Дія Лімі - 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ яз ейПкрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, б язСйФ ТПежгПкмФ Дія Лімі - лиОмкжзФ 
лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ лСбПТкФмС зСрмж ОаС йОРкС. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ лСбПТкПккя ТПежгПкмФ Дія Лімі - лиОмкжзФ лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ зСрміб ОаС йОРкО бзиюпОє мОзСд: 

О) лСвОрПккя еОаСТвСбОкСУмі, сС бжкжзиО еО СлПТОоіяйж іе УлиОмж ТПежгПкмСй Дія Лімі - 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ зСрміб (кОгОккя йОРкО, бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя 
лСУиФв) СУСаОй, язі кП є ТПежгПкмОйж Дія Лімі - лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, еО 
язжйж ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ бжекОпжб УФйФ лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь мО УлиОмжб біглСбігкФ УФйФ гС аюгдПмФ; 

а) лСбПТкПккя зСрміб (йОРкО), сС аФиж УлиОпПкі (лПТПгОкП) Ф еб'яезФ іе бзиОгПккяй б 
Са'єзмж ікбПУмжоіР, ТСемОрСбОкі еО йПдОйж мПТжмСТії КзТОїкж, О мОзСд СгПТдОккя зСрміб 
(йОРкО) біг лТСгОдФ (ікрСвС бігпФдПккя) мОзжХ Са'єзміб ікбПУмжоіР ОаС яз зСйлПкУОоії 
(бігрзСгФбОккя) їХ бОТмСУмі, еО ФйСбж сС ліг пОУ егіРУкПккя СлПТОоіР е бзиОгПккя зСрміб 
(йОРкО) б мОзі Са'єзмж ікбПУмжоіР ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ 
бжекОпжб УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО УлиОмжб біглСбігкФ УФйФ гС аюгдПмФ. 

КСрмж мО/ОаС йОРкС ббОдОюмьУя лСбПТкФмжйж ТПежгПкмФ Дія Лімі, язсС зСрмж 
еОТОХСбОкі кО бігзТжмі б ФзТОїкУьзжХ аОкзОХ ТОХФкзж ТПежгПкмО Дія Лімі, О йОРкС лПТПгОкП 
ТПежгПкмФ Дія Лімі кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ОаС ббПеПкП кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

К ТОеі язсС УФйж зСрміб мО/ОаС бОТміУмь йОРкО, сС лСбПТмОюмьУя ТПежгПкмФ Дія Лімі - 
лиОмкжзФ лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, бжТОдПкі б ікСеПйкіР бОиюмі, бСкж 
лПТПТОХСбФюмьУя Ф вТжбкі еО СніоіРкжй зФТУСй вТжбкі гС ікСеПйкСї бОиюмж, бУмОкСбиПкжй 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, еО язжй ТСеТОХСбФбОиОУя аОеО СлСгОмзФбОккя ліг пОУ 
бжекОпПккя ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь. 

137.10.6. ЯзсС гСвСбіТ нікОкУСбСвС иіежквФ е кПТПежгПкмСй кП лПТПгаОпОє ббПеПккя 
лТПгйПмО иіежквФ, сС екОХСгжмьУя еО зСТгСкСй, кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лТСмявСй 365 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя егіРУкПккя лПТрСвС иіежквСбСвС лиОмПдФ, бжлиОмО иіежквСбжХ 
лиОмПдіб (Ф пОУмжкі УФйж, сС бігрзСгСбФє бОТміУмь Са'єзмО нікОкУСбСвС иіежквФ) 
лТжТібкюємьУя гС СлПТОоії іе егіРУкПккя ікбПУмжоіР б Са'єзмж ікбПУмжоіР, ТСемОрСбОкі еО 
йПдОйж мПТжмСТії КзТОїкж. 

137.10.7. ЯзсС ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ егіРУкює 
еОТОХФбОккя еФУмТіпкжХ бжйСв, бігУмФлиПккя лТОбО бжйСвж пж лПТПбПгПккя аСТвФ, бкОУиігСз 
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пСвС лТжлжкяюмьУя РСвС еСаСб'яеОккя, еО СлПТОоіяйж, сС є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.91.2 лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, егіРУкПккя мОзСвС 
еОТОХФбОккя еФУмТіпкжХ бжйСв, бігУмФлиПккя лТОбО бжйСвж пж лПТПбПгПккя аСТвФ 
лТжТібкюємьУя гС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя. 

137.10.8. ЙиОмкжз лСгОмзФ, язжР аФб ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ, еСаСб'яеОкжР лПТПРмж гС УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО 
еОвОиькжХ лігУмОбОХ лСпжкОюпж е: 

О) лПТрСвС пжУиО ТСзФ, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) ТСзСй, б язСйФ ТПежгПкм Дія 
Лімі кП біглСбігОб бжйСвОй лФкзмФ 4 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 5 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі", кПеОиПдкС біг гОмж бкПУПккя гС 
ТПєУмТФ Дія Лімі еОлжУФ лТС бмТОмФ лиОмкжзСй лСгОмзФ УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі; 

а) лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) збОТмОиСй, Ф язСйФ гС 
ТПєУмТФ Дія Лімі бкПУПкС еОлжУ лТС бмТОмФ лиОмкжзСй лСгОмзФ УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі е 
ікржХ лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї 
ПзСкСйізж б КзТОїкі". ЙТж оьСйФ мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ лСгОє ТіпкФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ 
кО лТжаФмСз ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ еО лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) лПТіСг, сС еОзікпФємьУя СУмОккій гкПй збОТмОиФ, б язСйФ гС ТПєУмТФ Дія Лімі 
бкПУПкС еОлжУ лТС бмТОмФ кжй УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі. 

137.10.9. К ТОеі язсС еОлжУ лТС бмТОмФ лиОмкжзСй лСгОмзФ, сС аФб ТПежгПкмСй Дія Лімі - 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі аФиС егіРУкПкС еО 
ТПеФиьмОмОйж УФгСбСвС СУзОТдПккя лиОмкжзСй лСгОмзФ ТірПккя лТС бмТОмФ УмОмФУФ 
ТПежгПкмО Дія Лімі, сС кП аФиС УзОУСбОкС, мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лПТПРмж гС 
УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) збОТмОиСй, Ф язСйФ ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй лТжРкямС 
ТірПккя лТС бмТОмФ УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі. 

ЙТж оьСйФ мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР Ф УмТСз, бжекОпПкжР гия йіУяпкСвС 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, лСгОмж ФмСпкююпФ (ФмСпкююпі) лСгОмзСбФ гПзиОТОоію 
(гПзиОТОоії) е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО біглСбігкі ебімкі лПТіСгж, кОТОХФбОмж 
лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ аПе 
еОУмСУФбОккя рмТОнкжХ УОкзоіР мО УлиОмжмж РСвС Ф УмТСзж, бжекОпПкі УмОммПю 57 оьСвС 
КСгПзУФ. 

137.11. ЙиОмкжзж лСгОмзФ, язі егіРУкююмь гіяиькіУмь е мСТвібиі бОиюмкжйж оіккСУмяйж Ф 
вСмібзСбіР нСТйі, еСаСб'яеОкі УлиОпФбОмж ОбОкУСбі бкПУзж е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб еО зСдкжР лФкзм СайікФ ікСеПйкСї бОиюмж, бкПУПкжР гС КПєУмТФ лФкзміб СайікФ 
ікСеПйкСї бОиюмж УмОкСй кО лПТрП пжУиС лСмСпкСвС йіУяоя. АбОкУСбі бкПУзж мО лСгОмСз кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС лігиявОє УлиОмі гС аюгдПмФ лиОмкжзОйж лСгОмзФ, язі егіРУкююмь 
гіяиькіУмь е мСТвібиі бОиюмкжйж оіккСУмяйж Ф вСмібзСбіР нСТйі, бжекОпОюмьУя Ф лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 141.13 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 138. Кіекжоі, язі бжкжзОюмь лТж кОТОХФбОккі ОйСТмжеОоії кПСаСТСмкжХ Озмжбіб 
138.1. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя: 
 кО УФйФ кОТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб мО/ОаС кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб 

біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

 кО УФйФ Фоікзж мО бмТОм біг ейПкрПккя зСТжУкСУмі СУкСбкжХ еОУСаіб ОаС 
кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, бзиюпПкжХ гС бжмТОм ебімкСвС лПТіСгФ біглСбігкС гС 
кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ 
УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

 кО УФйФ еОижрзСбСї бОТмСУмі СзТПйСвС Са'єзмО СУкСбкжХ еОУСаіб ОаС кПйОмПТіОиькжХ 
Озмжбіб, бжекОпПкСї біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, Ф ТОеі 
иізбігОоії ОаС лТСгОдФ мОзСвС Са'єзмО; 
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 кО УФйФ еОижрзСбСї бОТмСУмі СзТПйСвС Са'єзмО кПбжТСакжпжХ СУкСбкжХ еОУСаіб 
мО/ОаС кПбжТСакжпжХ кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, бжекОпПкСї біглСбігкС гС 
кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ 
УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, Ф ТОеі иізбігОоії ОаС лТСгОдФ мОзСвС Са'єзмО; 

 кО УФйФ бжмТОм кО ТПйСкм, ТПзСкУмТФзоію, йСгПТкіеОоію ОаС ікрі лСиілрПккя 
кПбжТСакжпжХ СУкСбкжХ еОУСаіб пж кПбжТСакжпжХ кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, 
бігкПУПкжХ гС бжмТОм біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

138.2. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ейПкрФємьУя: 
 кО УФйФ ТСеТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб мО/ОаС кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб 

біглСбігкС гС лФкзмФ 138.3 оієї УмОммі; 
 кО УФйФ еОижрзСбСї бОТмСУмі СзТПйСвС Са'єзмО СУкСбкжХ еОУСаіб ОаС кПйОмПТіОиькжХ 

Озмжбіб, бжекОпПкСї е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь оієї УмОммі КСгПзУФ, Ф ТОеі иізбігОоії ОаС 
лТСгОдФ мОзСвС Са'єзмО; 

 кО УФйФ гССоікзж СУкСбкжХ еОУСаіб ОаС кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб Ф йПдОХ лСлПТПгкьС 
бігкПУПкжХ гС бжмТОм Фоікзж біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

 кО УФйФ бжвіг біг бігкСбиПккя зСТжУкСУмі СУкСбкжХ еОУСаіб ОаС кПйОмПТіОиькжХ 
Озмжбіб Ф йПдОХ лСлПТПгкьС бігкПУПкжХ гС бжмТОм бмТОм біг ейПкрПккя зСТжУкСУмі 
СУкСбкжХ еОУСаіб ОаС кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь 
(УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї 
ебімкСУмі; 

 кО УФйФ лПТбіУкСї бОТмСУмі лТжгаОккя ОаС бжвСмСбиПккя СзТПйСвС Са'єзмО 
кПбжТСакжпжХ СУкСбкжХ еОУСаіб мО/ОаС кПбжТСакжпжХ кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб мО 
бжмТОм кО їХ ТПйСкм, ТПзСкУмТФзоію, йСгПТкіеОоію ОаС ікрі лСиілрПккя, Ф мСйФ пжУиі 
бігкПУПкжХ гС бжмТОм біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, Ф ТОеі 
лТСгОдФ мОзСвС Са'єзмО кПбжТСакжпжХ СУкСбкжХ еОУСаіб мО/ОаС кПйОмПТіОиькжХ 
Озмжбіб, ОиП кП аіиьрП УФйж гСХСгФ (бжТФпзж), СмТжйОкСї біг мОзСвС лТСгОдФ. 

138.3. ЙСТягСз ТСеТОХФкзФ ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб ОаС кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб 
гия бжекОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 

138.3.1. КСеТОХФкСз ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб мО кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб 
егіРУкюємьУя біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ 
ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі е ФТОХФбОккяй СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ 
ліглФкзмСй 14.1.138 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 ТСегіиФ I оьСвС КСгПзУФ, ліглФкзмОйж 138.3.2 - 
138.3.4 оьСвС лФкзмФ. ЙТж мОзСйФ ТСеТОХФкзФ еОУмСУСбФюмьУя йПмСгж кОТОХФбОккя 
ОйСТмжеОоії, лПТПгаОпПкі кОоіСкОиькжйж лСиСдПккяйж (УмОкгОТмОйж) аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ. 

Дия ТСеТОХФкзФ ОйСТмжеОоії біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС лФкзмФ бжекОпОємьУя бОТміУмь 
СУкСбкжХ еОУСаіб мО кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб аПе ФТОХФбОккя їХ лПТПСоікзж (Фоікзж, 
гССоікзж), лТСбПгПкСї біглСбігкС гС лСиСдПкь аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ. 

АйСТмжеОоія кП кОТОХСбФємьУя еО лПТіСг кПбжзСТжУмОккя (ПзУлиФОмОоії) СУкСбкжХ 
еОУСаіб Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі Ф еб'яезФ е їХ зСкУПТбОоією. 

138.3.2. ЗП лігиявОюмь ОйСТмжеОоії мО лТСбСгямьУя еО ТОХФкСз біглСбігкжХ гдПТПи: 
 бОТміУмь вФгбіиФ; 
 бжмТОмж кО лТжгаОккя / УОйСУміРкП бжвСмСбиПккя кПбжТСакжпжХ СУкСбкжХ еОУСаіб, 

кПбжТСакжпжХ кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб; 
 бжмТОмж кО ТПйСкм, ТПзСкУмТФзоію, йСгПТкіеОоію ОаС ікрі лСиілрПккя кПбжТСакжпжХ 

СУкСбкжХ еОУСаіб, кПбжТСакжпжХ кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб. 
МПТйікж "кПбжТСакжпі СУкСбкі еОУСаж", "кПбжТСакжпі кПйОмПТіОиькі Озмжбж" СекОпОюмь 

біглСбігкС СУкСбкі еОУСаж, кПйОмПТіОиькі Озмжбж, кП лТжекОпПкі гия бжзСТжУмОккя б 
вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ. 
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Дия оіиПР ТСеТОХФкзФ Тіекжоі, кО язФ еаіиьрФємьУя нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС лФкзмФ 140.2 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ, лиОмкжз лСгОмзіб 
еСаСб'яеОкжР бПУмж СзТПйжР Саиіз лТСоПкміб, сС аФиж зОлімОиіеСбОкі (лігиявОиж бзиюпПккю 
гС УСаібОТмСУмі кПСаСТСмкСвС ОзмжбФ) біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

138.3.3. ЖікійОиькС гСлФУмжйі УмТСзж ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб мО ікржХ 
кПСаСТСмкжХ Озмжбіб (зТій бжлОгзФ еОУмСУФбОккя бжТСакжпСвС йПмСгФ кОТОХФбОккя 
ОйСТмжеОоії): 

ГТФлж 
ЖікійОиькС гСлФУмжйі 

УмТСзж зСТжУкСвС 
бжзСТжУмОккя, ТСзіб 

вТФлО 1 - еПйПиькі гіиякзж - 

вТФлО 2 - зОлімОиькі бжмТОмж кО лСиілрПккя еПйПиь, кП лСб'яеОкі е 
аФгібкжомбСй 15 

вТФлО 3 - аФгібиі 20 

УлСТФгж 15 

лПТПгОбОиькі лТжУмТСї 10 

вТФлО 4 - йОржкж мО СаиОгкОккя 5 

З кжХ: 
 

ПиПзмТСккС-СапжУиюбОиькі йОржкж, ікрі йОржкж гия ОбмСйОмжпкСвС 
СаТСаиПккя ікнСТйОоії, лСб'яеОкі е кжйж еОУСаж епжмФбОккя ОаС гТФзФ 
ікнСТйОоії, лСб'яеОкі е кжйж зСйл'юмПТкі лТСвТОйж (зТій лТСвТОй, бжмТОмж 
кО лТжгаОккя язжХ бжекОюмьУя ТСяимі, мО/ОаС лТСвТОй, язі бжекОюмьУя 
кПйОмПТіОиькжй ОзмжбСй), ікрі ікнСТйОоіРкі УжУмПйж, зСйФмОмСТж, 
йОТрТФмжеОмСТж, йСгФиі, йСгПйж, гдПТПиО аПелПТПаіРкСвС джбиПккя мО 
еОУСаж їХ лігзиюпПккя гС мПиПзСйФкізОоіРкжХ йПТПд, мПиПнСкж (б мСйФ 
пжУиі УміиькжзСбі), йізТСнСкж і ТОоії, бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє 20000 
вТжбПкь 2 

вТФлО 5 - мТОкУлСТмкі еОУСаж 5 

вТФлО 6 - ікУмТФйПкмж, лТжиОгж, ікбПкмОТ, йПаиі 4 

вТФлО 7 - мбОТжкж 6 

вТФлО 8 - аОвОмСТіпкі кОУОгдПккя 10 

вТФлО 9 - ікрі СУкСбкі еОУСаж 12 

вТФлО 10 - аіаиіСмПпкі нСкгж, еаПТПдПккя ЗОоіСкОиькСвС ОТХібкСвС нСкгФ 
КзТОїкж - 

вТФлО 11 - йОиСоіккі кПСаСТСмкі йОмПТіОиькі Озмжбж - 

вТФлО 12 - мжйпОУСбі (кПмжмФиькі) УлСТФгж 5 

вТФлО 13 - лТжТСгкі ТПУФТУж - 

вТФлО 14 - ікбПкмОТкО мОТО 6 

вТФлО 15 - лТПгйПмж лТСзОмФ 5 

вТФлО 16 - гСбвСУмТСзСбі аіСиСвіпкі Озмжбж 7 
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ЖікійОиькС гСлФУмжйі УмТСзж ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб мО ікржХ кПСаСТСмкжХ 
Озмжбіб бжзСТжУмСбФюмьУя е ФТОХФбОккяй кОУмФлкСвС. 

К ТОеі зСиж УмТСзж зСТжУкСвС бжзСТжУмОккя (ПзУлиФОмОоії) Са'єзмО СУкСбкжХ еОУСаіб б 
аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ йПкрП кід йікійОиькС гСлФУмжйі УмТСзж ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ 
еОУСаіб мО ікржХ кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, мС гия ТСеТОХФкзФ ОйСТмжеОоії бжзСТжУмСбФюмьУя 
УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй ліглФкзмСй. 

К ТОеі зСиж УмТСзж зСТжУкСвС бжзСТжУмОккя (ПзУлиФОмОоії) Са'єзмО СУкСбкжХ еОУСаіб б 
аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ гСТібкююмь ОаС є аіиьржйж, кід мі, сС бУмОкСбиПкі ожй 
ліглФкзмСй, мС гия ТСеТОХФкзФ ОйСТмжеОоії бжзСТжУмСбФюмьУя УмТСзж зСТжУкСвС 
бжзСТжУмОккя (ПзУлиФОмОоії) Са'єзмО СУкСбкжХ еОУСаіб, бУмОкСбиПкі б аФХвОимПТУьзСйФ 
СаиізФ. 

138.3.4. ЛмТСзж кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб: 

ГТФлж ЛмТСз гії лТОбО зСТжУмФбОккя 

вТФлО 1 - лТОбО зСТжУмФбОккя лТжТСгкжйж ТПУФТУОйж (лТОбС 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж, ікржйж ТПУФТУОйж лТжТСгкСвС 
УПТПгСбжсО, вПСиСвіпкСю мО ікрСю ікнСТйОоією лТС лТжТСгкП 
УПТПгСбжсП) 

ВіглСбігкС гС 
лТОбСбУмОкСбиююпСвС 
гСзФйПкмО 

вТФлО 2 - лТОбО зСТжУмФбОккя йОРкСй (лТОбС зСТжУмФбОккя 
еПйПиькСю гіиякзСю, зТій лТОбО лСУміРкСвС зСТжУмФбОккя 
еПйПиькСю гіиякзСю біглСбігкС гС еОзСкФ, лТОбС зСТжУмФбОккя 
аФгібиПю, лТОбС кО СТПкгФ лТжйісПкь мСсС) 

ВіглСбігкС гС 
лТОбСбУмОкСбиююпСвС 
гСзФйПкмО 

вТФлО 3 - лТОбО кО зСйПТоіРкі лСекОпПккя (лТОбО кО мСТвСбПиькі 
йОТзж (екОзж гия мСбОТіб і лСУиФв), зСйПТоіРкі (ніТйСбі) 
кОРйПкФбОккя мСсС), зТій мжХ, бжмТОмж кО лТжгаОккя язжХ 
бжекОюмьУя ТСяимі 

ВіглСбігкС гС 
лТОбСбУмОкСбиююпСвС 
гСзФйПкмО 

вТФлО 4 - лТОбО кО Са'єзмж лТСйжУиСбСї биОУкСУмі (лТОбС кО 
бжкОХСгж, зСТжУкі йСгПиі, лТСйжУиСбі еТОезж, УСТмж ТСУижк, 
лСТСгж мбОТжк, зСйлСкФбОккя (мСлСвТОнії) ікмПвТОиькжХ 
йізТСУХПй, зСйПТоіРкі мОєйкжоі, б мСйФ пжУиі кСФ-ХОФ, еОХжУм біг 
кПгСаТСУСбіУкСї зСкзФТПкоії мСсС), зТій мжХ, бжмТОмж кО 
лТжгаОккя язжХ бжекОюмьУя ТСяимі 

ВіглСбігкС гС 
лТОбСбУмОкСбиююпСвС 
гСзФйПкмО, ОиП кП йПкр яз 5 
ТСзіб 

вТФлО 5 - ОбмСТУьзП лТОбС мО УФйідкі е кжй лТОбО (лТОбС кО 
иімПТОмФТкі, ХФгСдкі, йФежпкі мбСТж, зСйл'юмПТкі лТСвТОйж, 
лТСвТОйж гия ПиПзмТСккС-СапжУиюбОиькжХ йОржк, зСйліияоії 
гОкжХ (аОе гОкжХ), нСкСвТОйж, бігПСвТОйж, лПТПгОп (лТСвТОйж) 
СТвОкіеОоіР йСбиПккя мСсС), зТій мжХ, бжмТОмж кО лТжгаОккя язжХ 
бжекОюмьУя ТСяимі 

ВіглСбігкС гС 
лТОбСбУмОкСбиююпСвС 
гСзФйПкмО, ОиП кП йПкр яз 2 
ТСзж 

вТФлО 6 - ікрі кПйОмПТіОиькі Озмжбж (лТОбС кО бПгПккя гіяиькСУмі, 
бжзСТжУмОккя ПзСкСйіпкжХ мО ікржХ лТжбіиПїб мСсС) 

ВіглСбігкС гС 
лТОбСбУмОкСбиююпСвС 
гСзФйПкмО 

ЯзсС біглСбігкС гС лТОбСбУмОкСбиююпСвС гСзФйПкмО УмТСз гії лТОбО зСТжУмФбОккя 
кПйОмПТіОиькСвС ОзмжбФ кП бУмОкСбиПкС, мОзжР УмТСз зСТжУкСвС бжзСТжУмОккя 
бжекОпОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ УОйСУміРкС, ОиП кП йСдП УмОкСбжмж йПкрП гбСХ мО 
аіиьрП 10 ТСзіб. 

138.4. ВжйСвж лФкзміб 138.1 - 138.3 оієї УмОммі кП еОУмСУСбФюмьУя гС СлПТОоіР е ОзмжбОйж 
е лТОбО зСТжУмФбОккя еО гСвСбСТОйж СТПкгж. 

ЛмОммя 139. Кіекжоі, сС бжкжзОюмь лТж нСТйФбОккі ТПеПТбіб (еОаПелПпПкь) 
139.1. ЗОаПелПпПккя гия бігрзСгФбОккя кОУмФлкжХ (йОРаФмкіХ) бжмТОм 
139.1.1. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя: 
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кО УФйФ бжмТОм кО УмбСТПккя еОаПелПпПкь (ТПеПТбіб) гия бігрзСгФбОккя кОУмФлкжХ 
(йОРаФмкіХ) бжмТОм (зТій еОаПелПпПккя (ТПеПТбФ) бжмТОм кО СлиОмФ біглФУмСз лТОоібкжзОй, 
ікржХ бжлиОм, лСб'яеОкжХ е СлиОмСю лТОоі, мО бжмТОм кО УлиОмФ єгжкСвС УСоіОиькСвС бкПУзФ, 
сС кОТОХСбФємьУя кО мОзі бжлиОмж) біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

139.1.2. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ейПкрФємьУя: 
кО УФйФ бжзСТжУмОккя УмбСТПкжХ еОаПелПпПкь (ТПеПТбіб) бжмТОм (зТій еОаПелПпПккя 

(ТПеПТбФ) бжмТОм кО СлиОмФ біглФУмСз лТОоібкжзОй, ікржХ бжлиОм, лСб'яеОкжХ е СлиОмСю 
лТОоі, мО бжмТОм кО УлиОмФ єгжкСвС УСоіОиькСвС бкПУзФ, сС кОТОХСбФємьУя кО мОзі бжлиОмж), 
УнСТйСбОкСвС біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ 
ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

кО УФйФ зСТжвФбОккя (ейПкрПккя) еОаПелПпПкь (ТПеПТбіб) гия бігрзСгФбОккя кОУмФлкжХ 
(йОРаФмкіХ) бжмТОм (зТій еОаПелПпПккя (ТПеПТбФ) кО біглФУмзж лТОоібкжзОй, ікржХ бжлиОм, 
лСб'яеОкжХ е СлиОмСю лТОоі, мО бжмТОм кО УлиОмФ єгжкСвС УСоіОиькСвС бкПУзФ, сС 
кОТОХСбФємьУя кО мОзі бжлиОмж), кО язФ еаіиьржбУя нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя 
біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

139.2. КПеПТб УФйкібкжХ аСТвіб ОаС ТПеПТб СпізФбОкжХ зТПгжмкжХ еажмзіб (ейПкрПккя 
зСТжУкСУмі Озмжбіб). 

139.2.1. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя: 
кО УФйФ бжмТОм кО нСТйФбОккя ТПеПТбФ УФйкібкжХ аСТвіб ОаС ТПеПТб СпізФбОкжХ 

зТПгжмкжХ еажмзіб (ейПкрПккя зСТжУкСУмі Озмжбіб) біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь 
(УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

кО УФйФ бжмТОм біг УлжУОккя гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі лСкОг УФйФ ТПеПТбФ УФйкібкжХ 
аСТвіб ОаС лСкОг ТПеПТб СпізФбОкжХ зТПгжмкжХ еажмзіб (ейПкрПккя зСТжУкСУмі Озмжбіб). 

139.2.2. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ейПкрФємьУя: 
кО УФйФ зСТжвФбОккя (ейПкрПккя) ТПеПТбФ УФйкібкжХ аСТвіб ОаС ТПеПТб СпізФбОкжХ 

зТПгжмкжХ еажмзіб (ейПкрПккя зСТжУкСУмі Озмжбіб), кО язФ еаіиьржбУя нікОкУСбжР 
ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

кО УФйФ УлжУОкСї гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі (Ф мСйФ пжУиі еО ТОХФкСз УмбСТПкСвС 
ТПеПТбФ УФйкібкжХ аСТвіб ОаС ТПеПТб СпізФбОкжХ зТПгжмкжХ еажмзіб (ейПкрПккя зСТжУкСУмі 
Озмжбіб), сС біглСбігОє СекОзОй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй 14.1.11 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЙСиСдПккя ОаеОоіб гТФвСвС і мТПмьСвС оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гПТдОбкжйж 
ФкімОТкжйж ліглТжєйУмбОйж мО вСУлСгОТУьзжйж мСбОТжУмбОйж, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ 
аіиьрП 50 бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз) кОиПдОмь гПТдОбі, СаиізСбО лСиімжзО язжХ Ф пОУмжкі 
бжекОпПккя йПмСгіб СапжУиПккя бПижпжкж ТПеПТбФ УФйкібкжХ аСТвіб (ТПеПТбФ СпізФбОкжХ 
зТПгжмкжХ еажмзіб) мО УлСУСаФ бжекОпПккя зСПніоієкмО УФйкібкСУмі кП лСвСгдПкО е 
биОУкжзСй (биОУкжзОйж) ОаС ФлСбкСбОдПкжй кжй СТвОкСй (лСУОгСбСю СУСаСю) 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

139.3. КПеПТбж аОкзіб мО кПаОкзібУьзжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб 
139.3.1. БОкзж мО кПаОкзібУьзі нікОкУСбі ФУмОкСбж, зТій УмТОХСбжХ зСйлОкіР, 

кПгПТдОбкжХ лПкУіРкжХ нСкгіб, зСТлСТОмжбкжХ ікбПУмжоіРкжХ нСкгіб мО ОгйікіУмТОмСТіб 
кПгПТдОбкжХ лПкУіРкжХ нСкгіб, бжекОюмь гия СлСгОмзФбОккя ТПеПТб еО ОзмжбОйж евігкС е 
бжйСвОйж йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі е ФТОХФбОккяй бжйСв ліглФкзміб 
139.3.2 - 139.3.4 оьСвС лФкзмФ. 

139.3.2. ВжзСТжУмОккя ТПеПТбФ Ф еб'яезФ іе лТжлжкПккяй бжекОккя ОзмжбФ евігкС е 
бжйСвОйж йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі кП ейікює нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 139.3.3 мО 139.3.4 оьСвС лФкзмФ. 

139.3.3. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя: 
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1) кО УФйФ бжзСТжУмОккя ТПеПТбФ гия УлжУОккя (бігрзСгФбОккя) ОзмжбФ, язжР кП 
біглСбігОє СекОзОй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй 14.1.11 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 

2) кО УФйФ бжзСТжУмОккя ТПеПТбФ Ф еб'яезФ іе лТжлжкПккяй бжекОккя ОзмжбФ лТж 
лТСсПккі еОаСТвСбОкСУмі ніежпкжХ СУіа, язі є лСб'яеОкжйж е мОзжй зТПгжмСТСй ОаС 
лПТПаФбОюмь е мОзжй зТПгжмСТСй Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ, ОаС лПТПаФбОиж е мОзжй 
зТПгжмСТСй Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ і лПТіСг йід гОмСю лТжлжкПккя мТФгСбжХ бігкСУжк мОзжХ 
СУіа мО гОмСю лТСсПккя їХкьСї еОаСТвСбОкСУмі кП лПТПбжсФє мТж ТСзж. 

ЛФйО бжзСТжУмОккя ТПеПТбФ Ф еб'яезФ іе лТжлжкПккяй бжекОккя ОзмжбФ лТж лТСсПккі 
зТПгжмСТСй еОаСТвСбОкСУмі ікржХ СУіа, кП бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 2 оьСвС ліглФкзмФ, кП 
ейікює нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя. 

139.3.4. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ейПкрФємьУя: 
1) бжзиюпПкС; 
2) кО УФйФ УлжУОккя Ф лСлПТПгкіХ ебімкжХ лПТіСгОХ ОзмжбФ, язжР Ф ебімкСйФ лПТіСгі кОаФб 

СекОз, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 14.1.11 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 
3) бжзиюпПкС; 
4) кО УФйФ гСХСгіб (ейПкрПккя бжмТОм) біг лСвОрПккя ТОкірП УлжУОкСї еО ТОХФкСз 

ТПеПТбФ еОаСТвСбОкСУмі, язО кП біглСбігОє СекОзОй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй 14.1.11 лФкзмФ 
14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

139.3.5. КСТжвФбОккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя Ф еб'яезФ іе УмбСТПккяй 
мО бжзСТжУмОккяй аОкзОйж мО кПаОкзібУьзжйж нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж ТПеПТбіб 
(еОаПелПпПкь), Ф мСйФ пжУиі еО кОгОкжйж еСаСб'яеОккяйж е зТПгжмФбОккя, вОТОкміяйж, 
лСТФпжмПиьУмбОйж, ОзТПгжмжбОйж, ОзоПлмОйж, ОбОияйж, зТій ТПеПТбіб, еОекОпПкжХ Ф 
лСлПТПгкіХ ліглФкзмОХ оьСвС лФкзмФ, егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ лФкзмСй 139.1 
оієї УмОммі. 

ЛмОммя 140. Кіекжоі, язі бжкжзОюмь лТж егіРУкПккі нікОкУСбжХ СлПТОоіР 
140.1. ИлСгОмзФбОккя лТСоПкміб еО аСТвСбжйж еСаСб'яеОккяйж 
Йіг аСТвСбжйж еСаСб'яеОккяйж гия оіиПР гОкСвС лФкзмФ Уиіг ТСеФйімж еСаСб'яеОккя еО 

аФгь-язжйж зТПгжмОйж, лСежзОйж, гПлСежмОйж, СлПТОоіяйж КДЙИ, еСаСб'яеОккя еО 
гСвСбСТОйж нікОкУСбСвС иіежквФ мО ікржйж еОлСежпПккяйж кПеОиПдкС біг їХ юТжгжпкСвС 
СнСТйиПккя. 

КОлімОиіеСбОкі лТСоПкмж, сС еаіиьржиж УСаібОТміУмь кПСаСТСмкжХ Озмжбіб біглСбігкС гС 
кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб 
нікОкУСбСї ебімкСУмі бТОХСбФюмьУя лТж ТСеТОХФкзФ УФйж лПТПбжсПккя біглСбігкС гС лФкзмФ 
140.2 оієї УмОммі Ф лПТіСгі кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії біглСбігкжХ Са'єзміб СУкСбкжХ еОУСаіб. 

140.2. Дия лиОмкжзО лСгОмзФ, Ф язСвС УФйО аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь, бжекОпПкжХ лФкзмСй 
140.1 оієї УмОммі, сС бжкжзиж еО СлПТОоіяйж е кПТПежгПкмОйж, лПТПбжсФє УФйФ биОУкСвС 
зОлімОиФ аіиьрП кід Ф 3,5 ТОеО, нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя кО 
УФйФ лПТПбжсПккя кОТОХСбОкжХ Ф аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ лТСоПкміб еО зТПгжмОйж, 
лСежзОйж мО ікржйж аСТвСбжйж еСаСб'яеОккяйж (зТій лТСоПкміб, сС лігиявОюмь 
зОлімОиіеОоії біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі гС йСйПкмФ ббПгПккя біглСбігкСвС ОзмжбФ б 
ПзУлиФОмОоію), сС бжкжзиж еО СлПТОоіяйж е кПТПежгПкмОйж, лСкОг 30 бігУСмзіб УФйж 
ТСеТОХСбОкСвС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
лПТіСгФ, б язСйФ егіРУкюємьУя кОТОХФбОккя мОзжХ лТСоПкміб, еаіиьрПкСвС кО УФйФ 
нікОкУСбжХ бжмТОм еО гОкжйж нікОкУСбСї ебімкСУмі мО УФйж ОйСТмжеОоіРкжХ бігТОХФбОкь еО 
гОкжйж лСгОмзСбСї ебімкСУмі мСвС УОйСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ. 

ЛФйО аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь, сС бжкжзиж еО СлПТОоіяйж е кПТПежгПкмОйж, мО УФйО 
биОУкСвС зОлімОиФ гия оіиПР оьСвС лФкзмФ бжекОпОємьУя яз УПТПгкє ОТжнйПмжпкП екОпПкь 
мОзжХ аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь мО біглСбігкС биОУкСвС зОлімОиФ кО лСпОмСз мО зікПоь ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ е ФТОХФбОккяй лТСоПкміб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 140.3 оієї УмОммі. 
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Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ Са'єзм СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя евігкС іе УмОммПю 134 оьСвС 
КСгПзУФ е зСТжвФбОккяй нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя кО ФУі Тіекжоі, бжекОпПкі 
біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС ТСегіиФ, зТій: 

 біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб; 
 Тіекжоі, бжекОпПкСї ожй лФкзмСй. 

ЯзсС Ф ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі лСзОекжз, ТСеТОХСбОкжР біглСбігкС гС ОаеОоФ 
лПТрСвС оьСвС лФкзмФ, йОє біг'єйкП екОпПккя, нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя 
еаіиьрФємьУя кО бУю УФйФ лТСоПкміб, сС бжкжзиж еО СлПТОоіяйж е кПТПежгПкмОйж, 
кОТОХСбОкжХ Ф оьСйФ ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ гС УФйж лТСоПкмкжХ бжмТОм, сС бжкжзиж еО СлПТОоіяйж е 
кПТПежгПкмОйж, кОТОХСбОкжХ лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, гСгОємьУя пОУмзО 
ОйСТмжеОоіРкжХ бігТОХФбОкь, сС лТжлОгОє кО УФйФ мОзжХ лТСоПкмкжХ бжмТОм, 
зОлімОиіеСбОкжХ Ф УзиОгі бОТмСУмі кПСаСТСмкСвС ОзмжбФ гС йСйПкмФ ббПгПккя РСвС б 
ПзУлиФОмОоію. ЙиОмкжз лСгОмзФ б зСдкСйФ СзТПйСйФ ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі 
бжекОпОє пОУмзФ ОйСТмжеОоіРкжХ бігТОХФбОкь іе бОТмСУмі біглСбігкСвС кПСаСТСмкСвС ОзмжбФ, 
сС лТжлОгОє кО УФйФ мОзжХ зОлімОиіеСбОкжХ лТСоПкміб, бжХСгяпж іе еОУмСУСбкСвС йПмСгФ 
ОйСТмжеОоії мО УмТСзФ зСТжУкСвС бжзСТжУмОккя біглСбігкСвС кПСаСТСмкСвС ОзмжбФ. 

К ТОеі лПТПбжсПккя УФйж лТСоПкмкжХ бжмТОм еО зСкмТСиьСбОкжйж СлПТОоіяйж кОг 
ТібкПй, бжекОпПкжй біглСбігкС гС лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", лСиСдПккя оьСвС лФкзмФ 
еОУмСУСбФюмьУя гС УФйж лТСоПкмкжХ бжмТОм, сС біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 
ЙСиСдПккя оьСвС ОаеОоФ еОУмСУСбФюмьУя еО кОУиігзОйж ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

ЗСТйж оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя мО нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кП 
еаіиьрФємьУя кО УФйФ лТСоПкміб, сС лігиявОюмь зОлімОиіеОоії біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ 
лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї 
ебімкСУмі мО кП ближбОюмь кО нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя лиОмкжзО лСгОмзіб Ф 
ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі, гС йСйПкмФ ббПгПккя біглСбігкСвС кПСаСТСмкСвС ОзмжбФ б 
ПзУлиФОмОоію. 

КСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй, кП егіРУкююмьУя сСгС: 
О) УФйж лТСоПкміб, бжекОкжХ мОзжйж, сС кП біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" 

евігкС іе УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ; 
а) УФйж лТСоПкміб, сС кОТОХСбОкі кО зСТжУмь йідкОТСгкжХ нікОкУСбжХ СТвОкіеОоіР, язі 

біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж кОгіиПкі лТжбіиПяйж мО ійФкімПмСй еО 
зТПгжмОйж (лСежзОйж), СмТжйОкжйж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя мО бжзСкОккя язжХ 
еОаПелПпПкС гПТдОбкжйж ОаС йіУоПбжйж вОТОкміяйж; 

б) УФйж лТСоПкміб, сС кОТОХСбОкі кО зСТжУмь ікСеПйкжХ аОкзіб. 
ЗСТйж оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС нікОкУСбжХ ФУмОкСб мО зСйлОкіР, сС 

еОРйОюмьУя бжзиюпкС иіежквСбСю гіяиькіУмю. 
140.3. ЙТСоПкмж, язі лПТПбжсФюмь УФйФ СайПдПккя, бжекОпПкСвС лФкзмСй 140.2 оієї 

УмОммі, язі еаіиьржиж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя, ейПкрФюмь нікОкУСбжР 
ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя йОРаФмкіХ ебімкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгіб Ф УФйі, ейПкрПкіР 
сСТіпкС кО 5 бігУСмзіб біг УФйж лТСоПкміб, сС еОижржижУя кП бТОХСбОкжйж Ф ейПкрПккя 
нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя, е ФТОХФбОккяй СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ 
лФкзмСй 140.2 оієї УмОммі. 

140.4. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ейПкрФємьУя: 
140.4.1. кО УФйФ кОТОХСбОкжХ гСХСгіб біг ФпОУмі б зОлімОиі ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзФ кО 

лТжаФмСз ліглТжєйУмб, лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ мО кО УФйФ кОТОХСбОкжХ гСХСгіб Ф 
бжвиягі гжбігПкгіб, сС лігиявОюмь бжлиОмі кО РСвС зСТжУмь біг ікржХ лиОмкжзіб оьСвС 
лСгОмзФ (зТій ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя мО лиОмкжзіб, лТжаФмСз язжХ ебіиькяємьУя 
біг СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ, Ф ТСейіТі лТжаФмзФ, ебіиькПкСвС 
біг СлСгОмзФбОккя); 

140.4.2. кО УФйФ кОТОХСбОкжХ гСХСгіб Ф бжвиягі гжбігПкгіб, сС лігиявОє бжлиОмі кО РСвС 
зСТжУмь біг зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії б йПдОХ, сС кП лПТПбжсФє УФйФ, кО язФ 
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еаіиьрФбОбУя Са'єзм СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС ліглФкзмФ 134.1.7 лФкзмФ 134.1 УмОммі 134 
оьСвС КСгПзУФ. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ. 
К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР ейПкржмж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 

СлСгОмзФбОккя кО УФйФ кОТОХСбОкжХ гСХСгіб Ф бжвиягі гжбігПкгіб, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ 
ліглФкзмі, О мОзСд біглСбігкС гС лСиСдПкь ліглФкзмФ 140.4.3 оьСвС лФкзмФ, зСТжвФбОккя 
біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС ліглФкзмФ кП егіРУкюємьУя; 

140.4.3. кО УФйФ кОТОХСбОкжХ гСХСгіб біг ФпОУмі б зОлімОиі кПТПежгПкміб (Ф мСйФ пжУиі 
зСкмТСиьСбОкжХ ікСеПйкжХ зСйлОкіР) мО кО УФйФ кОТОХСбОкжХ гСХСгіб Ф бжвиягі гжбігПкгіб, 
сС лігиявОюмь бжлиОмі кО РСвС зСТжУмь біг мОзСвС кПТПежгПкмО, еО ФйСбж, сС гСия ФпОУмі б 
зОлімОиі кПТПежгПкмО УмОкСбжмь сСкОРйПкрП 10 бігУСмзіб лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ мО 
мОзжР кПТПежгПкм кП бХСгжмь гС лПТПиізФ гПТдОб (мПТжмСТіР), бжекОпПкжХ біглСбігкС гС 
ліглФкзмФ 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ (зТій гПТдОб 
(мПТжмСТіР), е язжйж є пжккі йідкОТСгкі гСвСбСТж КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС 
СлСгОмзФбОккя гСХСгіб). 

ЯзсС Ф лСлПТПгкіХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгОХ (е ФТОХФбОккяй УмТСзіб, бУмОкСбиПкжХ 
УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ) гжбігПкгж нОзмжпкС УлиОпФбОижУя кПТПежгПкмСй кО зСТжУмь 
ТПежгПкмО б лПТіСг гС гСУявкПккя мОзжй ТПежгПкмСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ аПелПТПТбкСвС 
бСиСгіккя ФпОУмю б зОлімОиі кПТПежгПкмО і мОзжР гСХіг лігиявОб СлСгОмзФбОккю, ТПежгПкм 
йОє лТОбС лСгОмж ФмСпкююпФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію еО біглСбігкі лСлПТПгкі лСгОмзСбі 
(ебімкі) лПТіСгж мО еОУмСУФбОмж лСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ ліУия гСУявкПккя СгкСвС ТСзФ 
аПелПТПТбкСвС бСиСгіккя пОУмзСю б зОлімОиі біглСбігкСвС кПТПежгПкмО, язсС бжзСкФюмьУя 
ікрі ФйСбж, еО язжХ гСебСияємьУя зСТжвФбОккя рияХСй ейПкрПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ 
гС СлСгОмзФбОккя кО УФйФ кОТОХСбОкСвС гСХСгФ Ф бжвиягі гжбігПкгіб; 

140.4.4. кО УФйФ біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лиОмкжзО (зТій бПижзжХ 
лиОмкжзіб лСгОмзіб) йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб. 

ВПижзі лиОмкжзж лСгОмзіб ейПкрФюмь нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кО 
пОУмжкФ УФйж біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) 
ТСзіб гС лСбкСвС РСвС лСвОрПккя Ф мОзСйФ лСТягзФ. 

ВПижзі лиОмкжзж лСгОмзіб йОюмь лТОбС ейПкрФбОмж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ (лТжаФмСз, еажмСз ОаС кФиьСбП екОпПккя) кП 
аіиьрП кід кО 50 бігУСмзіб кПлСвОрПкСї УФйж біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб. 

ЛФйО біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб, кП 
лСвОрПкО лСежмжбкжй екОпПккяй Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, 
ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя (лТжаФмСз, еажмСз ОаС кФиьСбП екОпПккя) 
йОРаФмкіХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб Ф ТСейіТі кП аіиьрП 50 бігУСмзіб мОзСї кПлСвОрПкСї 
УФйж гС її лСбкСвС лСвОрПккя. 

ЯзсС кПлСвОрПкО УФйО біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ 
(ебімкжХ) ТСзіб УмОкСбжмь кП аіиьрП 10 бігУСмзіб лСежмжбкСвС екОпПккя Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, СаТОХСбОкСвС біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
134.1.1 лФкзмФ 134.1 УмОммі 134 оьСвС КСгПзУФ аПе ФТОХФбОккя кПлСвОрПкСвС біг'єйкСвС 
екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб, мОзО УФйО біг'єйкСвС 
екОпПккя ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя оьСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) 
лПТіСгФ б лСбкСйФ СаУяеі. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя е ФТОХФбОккяй лФкзміб 3 мО 42 лігТСегіиФ 4 
ТСегіиФ XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" оьСвС КСгПзУФ. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ лСвОрПкжйж ббОдОюмьУя УФйж біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб, гия язжХ СгкСпОУкС бжзСкФюмьУя гбі 
мОзі ФйСбж: 

О) оі УФйж аФиж бзиюпПкі гС ТСеТОХФкзФ Са'єзмО СлСгОмзФбОккя йОРаФмкіХ лСгОмзСбжХ 
(ебімкжХ) лПТіСгіб; 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 327 gazeta.vobu.ua 
 

а) еО ТОХФкСз ожХ УФй аФиС ейПкрПкС лСежмжбкП екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
(лТжаФмСз) біглСбігкжХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб, СаТОХСбОкП біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
134.1.1 лФкзмФ 134.1 УмОммі 134 оьСвС КСгПзУФ аПе ФТОХФбОккя кПлСвОрПкСвС біг'єйкСвС 
екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) ТСзіб; 

140.4.5. лиОмкжзСй лСгОмзФ лТОбСкОУмФлкжзСй кО УФйФ біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя лиОмкжзО лСгОмзФ, сС ТПСТвОкіеФємьУя рияХСй: 

 лТжєгкОккя, еижммя, лПТПмбСТПккя Ф лПТіСгі еОмбПТгдПккя лПТПгОбОиькСвС ОзмО; 
 лСгіиФ, бжгіиФ Ф лПТіСгі еОмбПТгдПккя ТСелСгіиьпСвС аОиОкУФ лТСлСТоіРкС гС 

СмТжйОкСї пОУмзж йОРкО евігкС е ТСелСгіиьпжй аОиОкУСй. 
ЙТж лТСбПгПккі ТПСТвОкіеОоії біг'єйкП екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС 

(ебімкСвС) лПТіСгФ, сС СаиізСбФбОиСУя Ф лиОмкжзО лСгОмзФ, сС лТжлжкяємьУя, кО гОмФ 
еОмбПТгдПккя лПТПгОбОиькСвС ОзмО ОаС ТСелСгіиьпСвС аОиОкУФ, ейПкрФє нікОкУСбжР 
ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя лиОмкжзО лСгОмзФ лТОбСкОУмФлкжзО б УФйі, сС кП лПТПбжсФє 
УФйФ биОУкСвС зОлімОиФ лиОмкжзО лСгОмзФ, сС лТжлжкяємьУя, УмОкСй кО зікПоь 
лСлПТПгкьСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ мО еО ФйСбж, сС лиОмкжз лСгОмзФ, сС 
лТжлжкяємьУя, мО лиОмкжз лСгОмзФ - лТОбСкОУмФлкжз аФиж лСб'яеОкжйж СУСаОйж аіиьрП кід 
біУійкОгоямь лСУиігСбкжХ йіУяоіб гС гОмж еОбПТрПккя лТжєгкОккя (еижммя); 

140.4.6. кО УФйФ Фоікзж, бТОХСбОкСї Ф нікОкУСбСйФ ТПеФиьмОмі гС СлСгОмзФбОккя б 
лСмСпкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі кО ікУмТФйПкмж биОУкСвС зОлімОиФ, 
лПТПзиОУжнізСбОкі Ф нікОкУСбі еСаСб'яеОккя біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь 
(УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

140.4.7. кО УФйФ УФаУжгіР, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ УФа'єзмСй зікПйОмСвТОнії 
КзТОїкж гия лСбПТкПккя пОУмжкж збОиінізСбОкжХ бжмТОм біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
гПТдОбкФ лігмТжйзФ зікПйОмСвТОнії б КзТОїкі", егіРУкПкжХ лТж бжТСакжомбі (УмбСТПккі) 
ніиьйФ мО бзиюпПкжХ гС УзиОгФ гСХСгіб ебімкСвС лПТіСгФ біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ 
лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї 
ебімкСУмі; 

140.4.8. кО УФйФ аюгдПмкжХ вТОкміб, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ мО бзиюпПкжХ гС 
УзиОгФ гСХСгіб ебімкСвС лПТіСгФ біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

140.5. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ еаіиьрФємьУя: 
140.5.1. кО УФйФ лПТПбжсПккя оікж, бжекОпПкСї еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж", кОг 

гСвСбіТкСю (зСкмТОзмкСю) бОТміУмю (бОТміУмю, еО язСю біглСбігкО СлПТОоія лСбжккО 
бігСаТОдОмжУя лТж нСТйФбОккі нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя евігкС е 
лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ) ТПОиіеСбОкжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) лТж егіРУкПккі 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 
140.5.2. кО УФйФ лПТПбжсПккя гСвСбіТкСї (зСкмТОзмкСї) бОТмСУмі (бОТмСУмі, еО язСю 

біглСбігкО СлПТОоія лСбжккО бігСаТОдОмжУя лТж нСТйФбОккі нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС 
СлСгОмзФбОккя евігкС е лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ) лТжгаОкжХ мСбОТіб (ТСаім, 
лСУиФв) кОг оікСю, бжекОпПкСю еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж", лТж егіРУкПккі 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ. 
140.5.21. кО УФйФ СлПТОоії, язФ зСкмТСиююпжР СТвОк кП бТОХСбФє (кП бжекОє) бкОУиігСз 

еОУмСУФбОккя ліглФкзмФ 39.2.2.12 ліглФкзмФ 39.2.2 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ. 
ЙТж еаіиьрПккі нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ 
лиОмкжзО лСгОмзіб біглСбігкС гС бжйСв оьСвС ліглФкзмФ ікрі зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкі 
ліглФкзмОйж 140.5.1 і 140.5.2 оьСвС лФкзмФ сСгС мОзСї СлПТОоії, кП еОУмСУСбФюмьУя.  

ИаСб'яеСз егіРУкПккя зСТжвФбОккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя, 
лПТПгаОпПкСвС ожй ліглФкзмСй, лСзиОгОємьУя кО зСкмТСиююпжР СТвОк, О УФйО оьСвС 
зСТжвФбОккя сСгС мОзСї СлПТОоії ейПкрФємьУя кО УФйж зСТжвФбОкь, лПТПгаОпПкжХ 
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ліглФкзмОйж 140.5.1 і 140.5.2 оьСвС лФкзмФ, язсС лиОмкжз лСгОмзФ УОйСУміРкС бдП 
еОУмСУФбОб оі зСТжвФбОккя сСгС мОзСї СлПТОоії. 

140.5.3. кО УФйФ бмТОм біг ікбПУмжоіР б ОУСоіРСбОкі, гСпіТкі мО Уліиькі ліглТжєйУмбО, 
ТСеТОХСбОкжХ еО йПмСгСй ФпОУмі б зОлімОиі ОаС йПмСгСй лТСлСТоіРкСї зСкУСиігОоії; 

140.5.4. кО УФйФ 30 бігУСмзіб бОТмСУмі мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі кПСаСТСмкжХ Озмжбіб (зТій 
Озмжбіб е лТОбО зСТжУмФбОккя еО гСвСбСТОйж СТПкгж), ТСаім мО лСУиФв (зТій СлПТОоіР, 
еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 140.2 мО ліглФкзмі 140.5.6 оьСвС лФкзмФ, мО СлПТОоіР, бжекОкжХ 
зСкмТСиьСбОкжйж біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ), лТжгаОкжХ Ф: 

 кПлТжаФмзСбжХ СТвОкіеОоіР, бкПУПкжХ гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО 
СТвОкіеОоіР кО гОмФ мОзСвС лТжгаОккя, зТій бжлОгзіб, зСиж УФйО бОТмСУмі мСбОТіб, Ф 
мСйФ пжУиі кПСаСТСмкжХ Озмжбіб (зТій Озмжбіб е лТОбО зСТжУмФбОккя еО гСвСбСТОйж 
СТПкгж), ТСаім мО лСУиФв, лТжгаОкжХ Ф мОзжХ СТвОкіеОоіР, УФзФлкС лТСмявСй ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) ТСзФ кП лПТПбжсФє 25 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ, мО зТій аюгдПмкжХ 
ФУмОкСб, ЗОзСлжпФбОиькСвС нСкгФ, кПгПТдОбкжХ лПкУіРкжХ нСкгіб і кПлТжаФмзСбСї 
СТвОкіеОоії, язО є Са'єгкОккяй УмТОХСбжзіб, язсС ФпОУмь УмТОХСбжзО Ф мОзСйФ 
Са'єгкОккі є ФйСбСю лТСбПгПккя гіяиькСУмі мОзСвС УмТОХСбжзО біглСбігкС гС еОзСкФ; 

 кПТПежгПкміб (Ф мСйФ пжУиі лСб'яеОкжХ СУіа - кПТПежгПкміб), еОТПєУмТСбОкжХ Ф 
гПТдОбОХ (кО мПТжмСТіяХ), бзиюпПкжХ гС лПТПиізФ гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 
39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ; 

 кПТПежгПкміб, СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбО нСТйО язжХ бзиюпПкО гС лПТПиізФ, 
еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "в" ліглФкзмФ 
39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, язі кП УлиОпФюмь 
лСгОмСз кО лТжаФмСз (зСТлСТОмжбкжР лСгОмСз), Ф мСйФ пжУиі лСгОмСз е гСХСгіб, 
СмТжйОкжХ еО йПдОйж гПТдОбж ТПєУмТОоії мОзжХ кПТПежгПкміб, мО/ОаС кП є 
лСгОмзСбжйж ТПежгПкмОйж гПТдОбж, б язіР бСкж еОТПєУмТСбОкі яз юТжгжпкі СУСаж. 

ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя кО бУю УФйФ бОТмСУмі мСбОТіб, Ф 
мСйФ пжУиі кПСаСТСмкжХ Озмжбіб (зТій Озмжбіб е лТОбО зСТжУмФбОккя еО гСвСбСТОйж СТПкгж), 
ТСаім мО лСУиФв (зТій СлПТОоіР, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 140.2 і ліглФкзмі 140.5.6 оьСвС лФкзмФ, мО 
СлПТОоіР, бжекОкжХ зСкмТСиьСбОкжйж біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ), лТжгаОкжХ Ф 
кПТПежгПкміб, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж мТПмій і пПмбПТмжй оьСвС ліглФкзмФ, язсС мОзі СлПТОоії 
кП йОюмь гіиСбСї йПмж. ИаСб'яеСз гСбПгПккя СаУмОбжк, лПТПгаОпПкжХ ожй ОаеОоСй, 
лСзиОгОємьУя кО зСкмТСиююпжР СТвОк іе еОУмСУФбОккяй біглСбігкжХ лСиСдПкь УмОммі 39 
оьСвС КСгПзУФ. ЙТж оьСйФ ікрі зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкі ожй ліглФкзмСй, кП 
еОУмСУСбФюмьУя, О УФйО оьСвС зСТжвФбОккя сСгС мОзСї СлПТОоії ейПкрФємьУя кО УФйФ 
зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй лПТржй оьСвС ліглФкзмФ, язсС лиОмкжз лСгОмзФ 
УОйСУміРкС бдП еОУмСУФбОб оП зСТжвФбОккя сСгС мОзСї СлПТОоії. 

ВжйСвж оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ, язсС СлПТОоія кП є 
зСкмТСиьСбОкСю мО УФйО мОзжХ бжмТОм лігмбПТгдФємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ еО оікОйж, 
бжекОпПкжйж еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж" біглСбігкС гС лТСоПгФТж, бУмОкСбиПкСї 
УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ, ОиП аПе лСгОккя ебімФ. 

ЙТж оьСйФ язсС оікО лТжгаОккя мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі кПСаСТСмкжХ Озмжбіб (зТій Озмжбіб 
е лТОбО зСТжУмФбОккя еО гСвСбСТОйж СТПкгж), ТСаім мО лСУиФв лПТПбжсФє їХ оікФ, бжекОпПкФ 
еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж" біглСбігкС гС лТСоПгФТж, бУмОкСбиПкСї УмОммПю 39 оьСвС 
КСгПзУФ, зСТжвФбОккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя егіРУкюємьУя кО ТСейіТ 
Тіекжоі йід бОТміУмю лТжгаОккя мО бОТміУмю, бжекОпПкСю бжХСгяпж е Тібкя оікж, бжекОпПкСї 
еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж". 

К бжлОгзФ кПеОУмСУФбОккя бжйСв оьСвС ліглФкзмФ кО лігУмОбі ОаеОоФ рСУмСвС оьСвС 
ліглФкзмФ, язсС зСкмТСиююпжР СТвОк кП бТОХСбФє (кП бжекОє) мОзФ СлПТОоію еО 
ТПеФиьмОмОйж ОкОиіеФ біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ОаеОоСй лПТржй ліглФкзмФ 140.5.21 
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лФкзмФ 140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ. ЙТж оьСйФ ікрі зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкі ожй 
ліглФкзмСй, кП еОУмСУСбФюмьУя, О УФйО оьСвС зСТжвФбОккя сСгС мОзСї СлПТОоії ейПкрФємьУя 
кО УФйФ зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй УьСйжй оьСвС ліглФкзмФ, язсС лиОмкжз 
лСгОмзФ УОйСУміРкС бдП еОУмСУФбОб оП зСТжвФбОккя сСгС мОзСї СлПТОоії. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 
140.5.5. ВжзиюпПкС. 
140.5.51. кО УФйФ 30 бігУСмзіб бОТмСУмі мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, ТСаім мО 

лСУиФв (зТій СлПТОоіР, бжекОкжХ зСкмТСиьСбОкжйж біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ), 
ТПОиіеСбОкжХ кО зСТжУмь: 

 кПТПежгПкміб еОТПєУмТСбОкжХ Ф гПТдОбОХ (кО мПТжмСТіяХ), бзиюпПкжХ гС лПТПиізФ 
гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС 
ліглФкзмФ 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ; 

 кПТПежгПкміб, СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбО нСТйО язжХ бзиюпПкО гС лПТПиізФ 
еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "в" ліглФкзмФ 
39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, язі кП УлиОпФюмь 
лСгОмСз кО лТжаФмСз (зСТлСТОмжбкжР лСгОмСз), Ф мСйФ пжУиі лСгОмСз е гСХСгіб, 
СмТжйОкжХ еО йПдОйж гПТдОбж ТПєУмТОоії мОзжХ кПТПежгПкміб, мО/ОаС кП є 
лСгОмзСбжйж ТПежгПкмОйж гПТдОбж, б язіР бСкж еОТПєУмТСбОкі яз юТжгжпкі СУСаж. 

ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя кО бУю УФйФ бОТмСУмі мСбОТіб, Ф 
мСйФ пжУиі кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, ТСаім мО лСУиФв (зТій СлПТОоіР, бжекОкжХ зСкмТСиьСбОкжйж 
біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ), ТПОиіеСбОкжХ кО зСТжУмь Ф кПТПежгПкміб, 
бжекОпПкжХ ОаеОоОйж гТФвжй мО мТПмій оьСвС ліглФкзмФ, язсС мОзі СлПТОоії кП йОюмь 
гіиСбСї йПмж. ИаСб'яеСз гСбПгПккя СаУмОбжк, лПТПгаОпПкжХ ожй ОаеОоСй, лСзиОгОємьУя кО 
зСкмТСиююпжР СТвОк іе еОУмСУФбОккяй біглСбігкжХ лСиСдПкь УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ. ЙТж 
оьСйФ ікрі зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкі ожй ліглФкзмСй, кП еОУмСУСбФюмьУя, О УФйО оьСвС 
зСТжвФбОккя сСгС мОзСї СлПТОоії ейПкрФємьУя кО УФйФ зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкСвС 
ОаеОоСй лПТржй оьСвС ліглФкзмФ, язсС лиОмкжз лСгОмзФ УОйСУміРкС бдП еОУмСУФбОб оП 
зСТжвФбОккя сСгС мОзСї СлПТОоії. 

ВжйСвж оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ, язсС СлПТОоія кП є 
зСкмТСиьСбОкСю мО УФйО мОзжХ гСХСгіб лігмбПТгдФємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ еО оікОйж, 
бжекОпПкжйж еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж" біглСбігкС гС лТСоПгФТж, бУмОкСбиПкСї 
УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ, ОиП аПе лСгОккя ебімФ. 

ЙТж оьСйФ, язсС оікО ТПОиіеОоії мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, ТСаім мО 
лСУиФв є кждпСю еО оікФ, бжекОпПкФ біглСбігкС гС лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", 
бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ, зСТжвФбОккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС 
СлСгОмзФбОккя егіРУкюємьУя кО ТСейіТ Тіекжоі йід бОТміУмю, бжекОпПкСю бжХСгяпж е Тібкя 
оікж, бжекОпПкСї еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж", мО бОТміУмю ТПОиіеОоії. 

К бжлОгзФ кПеОУмСУФбОккя бжйСв оьСвС ліглФкзмФ кО лігУмОбі ОаеОоФ л'ямСвС оьСвС 
ліглФкзмФ, язсС зСкмТСиююпжР СТвОк кП бТОХСбФє (кП бжекОє) мОзФ СлПТОоію еО 
ТПеФиьмОмОйж ОкОиіеФ біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ОаеОоСй лПТржй ліглФкзмФ 140.5.21 
лФкзмФ 140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ. ЙТж оьСйФ ікрі зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкі ожй 
ліглФкзмСй, кП еОУмСУСбФюмьУя, О УФйО оьСвС зСТжвФбОккя сСгС мОзСї СлПТОоії ейПкрФємьУя 
кО УФйФ зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй рСУмжй оьСвС ліглФкзмФ, язсС лиОмкжз 
лСгОмзФ УОйСУміРкС бдП еОУмСУФбОб оП зСТжвФбОккя сСгС мОзСї СлПТОоії. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 
140.5.6. кО УФйФ бжмТОм лС кОТОХФбОккю ТСяимі (зТій СлПТОоіР, бжекОкжХ 

зСкмТСиьСбОкжйж біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ) кО зСТжУмь кПТПежгПкмО (Ф мСйФ 
пжУиі кПТПежгПкмО, еОТПєУмТСбОкСвС Ф гПТдОбОХ (кО мПТжмСТіяХ), еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 
39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ), сС лПТПбжсФє УФйФ гСХСгіб 
біг ТСяимі, еаіиьрПкФ кО 4 бігУСмзж пжУмСвС гСХСгФ біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії (мСбОТіб, ТСаім, 
лСУиФв) еО гОкжйж нікОкУСбСї ебімкСУмі еО Тіз, сС лПТПгФє ебімкСйФ (зТій УФа'єзміб 
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вСУлСгОТюбОккя, язі лТСбОгямь гіяиькіУмь Ф УнПТі мПиПаОпПккя і ТОгіСйСбиПккя біглСбігкС 
гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС мПиПаОпПккя і ТОгіСйСбиПккя"), О гия аОкзіб - б СаУяеі, сС 
лПТПбжсФє 4 бігУСмзж гСХСгФ біг СлПТОоіРкСї гіяиькСУмі (еО бжТОХФбОккяй лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь) еО Тіз, сС лПТПгФє ебімкСйФ. 

ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя кО бУю УФйФ бжмТОм лС 
кОТОХФбОккю ТСяимі (зТій СлПТОоіР, бжекОкжХ зСкмТСиьСбОкжйж біглСбігкС гС УмОммі 39 
оьСвС КСгПзУФ) кО зСТжУмь кПТПежгПкмО (Ф мСйФ пжУиі кПТПежгПкмО, еОТПєУмТСбОкСвС Ф 
гПТдОбОХ (кО мПТжмСТіяХ), еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 
39 оьСвС КСгПзУФ), язсС мОзі СлПТОоії кП йОюмь гіиСбСї йПмж. ИаСб'яеСз гСбПгПккя 
СаУмОбжк, лПТПгаОпПкжХ ожй ОаеОоСй, лСзиОгОємьУя кО зСкмТСиююпжР СТвОк іе 
еОУмСУФбОккяй біглСбігкжХ лСиСдПкь УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ. ЙТж оьСйФ ікрі зСТжвФбОккя, 
лПТПгаОпПкі ожй ліглФкзмСй, кП еОУмСУСбФюмьУя, О УФйО оьСвС зСТжвФбОккя сСгС мОзСї 
СлПТОоії ейПкрФємьУя кО УФйФ зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй лПТржй оьСвС 
ліглФкзмФ, язсС лиОмкжз лСгОмзФ УОйСУміРкС бдП еОУмСУФбОб оП зСТжвФбОккя сСгС мОзСї 
СлПТОоії. 

ВжйСвж оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ, язсС: 
СлПТОоія кП є зСкмТСиьСбОкСю мО УФйО мОзжХ бжмТОм лігмбПТгдФємьУя лиОмкжзСй 

лСгОмзФ еО оікОйж, бжекОпПкжйж еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж", біглСбігкС гС лТСоПгФТж, 
бУмОкСбиПкСї УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ, ОиП аПе лСгОккя ебімФ. 

К бжлОгзФ кПеОУмСУФбОккя бжйСв оьСвС ліглФкзмФ кО лігУмОбі ОаеОоіб мТПмьСвС мО 
пПмбПТмСвС оьСвС ліглФкзмФ нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя Ф 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ліглФкзмСй 140.5.21 лФкзмФ 140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ. ЙТж 
оьСйФ ікрі зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкі ожй ліглФкзмСй, кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 
140.5.7. кО УФйФ бжмТОм лС кОТОХФбОккю ТСяимі Ф лСбкСйФ СаУяеі, язсС ТСяимі кОТОХСбОкі 

кО зСТжУмь: 
1) бжзиюпПкС; 
2) кПТПежгПкмО, язжР кП є аПкПніоіОТкжй (нОзмжпкжй) СмТжйФбОпПй (биОУкжзСй) ТСяимі, 

еО бжзиюпПккяй бжлОгзіб, зСиж аПкПніоіОТ (нОзмжпкжР биОУкжз) кОгОб лТОбС СмТжйФбОмж 
ТСяимі ікржй СУСаОй. 

Дия оіиПР еОУмСУФбОккя оьСвС ліглФкзмФ Ф бжлОгзОХ, зСиж ТПежгПкмж - УФа'єзмж 
зікПйОмСвТОнії КзТОїкж УлиОпФюмь ТСяимі кПТПежгПкмОй еО УФаиіоПкеіРкжйж гСвСбСТОйж еО 
бжзСТжУмОккя ОаС еО кОгОккя лТОбО кО бжзСТжУмОккя ОФгіСбіеФОиькжХ мбСТіб (Ф мСйФ пжУиі 
ніиьйіб), О мОзСд Са'єзміб ОбмСТУьзСвС лТОбО мО/ОаС УФйідкжХ лТОб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя 
лТж бжТСакжомбі (УмбСТПккі) ОФгіСбіеФОиькжХ мбСТіб (Ф мСйФ пжУиі ніиьйіб), мОзі кПТПежгПкмж 
ббОдОюмьУя аПкПніоіОТкжйж (нОзмжпкжйж) СмТжйФбОпОйж (биОУкжзОйж) сСгС мОзжХ ТСяимі; 

3) кПТПежгПкмО сСгС Са'єзміб, лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі сСгС язжХ блПТрП 
бжкжзиж Ф ТПежгПкмО КзТОїкж. 

К ТОеі бжкжзкПккя ТСеаідкСУмПР йід зСкмТСиююпжй СТвОкСй мО лиОмкжзСй лСгОмзФ 
УмСУСбкС бжекОпПккя СУСаж, Ф язСї блПТрП бжкжзиж (аФиж кОаФмі) лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО Са'єзм ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, мОзі зСкмТСиююпі СТвОкж еСаСб'яеОкі 
ебПТкФмжУя гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф 
УнПТі ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, гия СмТжйОккя біглСбігкСвС бжУкСбзФ. 

ВжйСвж оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС бжлОгзіб кОТОХФбОккя УФа'єзмСй 
зікПйОмСвТОнії ТСяимі еО бжзСТжУмОккя Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі (ніиьйіб, 
иімПТОмФТкжХ мбСТіб, йФежпкжХ мбСТіб, мбСТіб СаТОеСмбСТпСвС йжУмПомбО, нСмСвТОніпкжХ 
мбСТіб, нСкСвТОй, бігПСвТОй), зТій бжлОгзіб, зСиж ТПежгПкм КзТОїкж - УФа'єзм зікПйОмСвТОнії, 
Ф язСвС бжкжзиж йОРкСбі ОбмСТУьзі мО УФйідкі лТОбО бкОУиігСз УмбСТПккя (бжвСмСбиПккя) 
кжй бзОеОкжХ мбСТіб, язсС бік Ф лСгОиьрСйФ лПТПгОб пж егіРУкжб бігпФдПккя йОРкСбжХ 
ОбмСТУьзжХ ОаС УФйідкжХ лТОб кПТПежгПкмФ мО егіРУкює кОТОХФбОккя ТСяимі еО 
бжзСТжУмОккя оьСвС Са'єзмО; 
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4) кПТПежгПкмО, язжР кП лігиявОє СлСгОмзФбОккю Ф бігкСрПккі ТСяимі б гПТдОбі, 
ТПежгПкмСй язСї бік є; 

5) СУСаж, язО УлиОпФє лСгОмСз Ф УзиОгі ікржХ лСгОмзіб, зТій ніежпкжХ СУіа, язі 
СлСгОмзСбФюмьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ТСегіиСй IV оьСвС КСгПзУФ; 

6) юТжгжпкСї СУСаж, язО біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ ебіиькПкО біг УлиОмж оьСвС лСгОмзФ 
пж УлиОпФє оПР лСгОмСз еО УмОбзСю, ікрСю, кід бУмОкСбиПкО б лФкзмі 136.1 УмОммі 136 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ВжйСвж оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф бжлОгзОХ кОТОХФбОккя 
ТСяимі кО зСТжУмь лТОбСбиОУкжзіб яз бжкОвСТСгж еО бжзСТжУмОккя Са'єзміб ОбмСТУьзСвС 
лТОбО і (ОаС) УФйідкжХ лТОб пж яз бігТОХФбОккя кО зСТжУмь лТОбСбиОУкжзіб кО лігУмОбі 
гСвСбСТіб, ФзиОгПкжХ мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ е СТвОкіеОоіяйж зСиПзмжбкСвС ФлТОбиіккя 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ПнПзмжбкП ФлТОбиіккя йОРкСбжйж лТОбОйж 
лТОбСбиОУкжзіб Ф УнПТі ОбмСТУьзСвС лТОбО і (ОаС) УФйідкжХ лТОб"; 

АаеОо гПб'ямжР бжзиюпПкС; 
ОаеОо гПУямжР бжзиюпПкС; 
ОаеОо СгжкОгоямжР бжзиюпПкС; 
ОаеОо гбОкОгоямжР бжзиюпПкС; 
140.5.8. кО УФйФ бігУСмзіб мО гССоікзж, бТОХСбОкжХ Ф нікОкУСбСйФ ТПеФиьмОмі гС 

СлСгОмзФбОккя Ф лСмСпкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі кО ікУмТФйПкмж биОУкСвС 
зОлімОиФ, лПТПзиОУжнізСбОкі Ф нікОкУСбі еСаСб'яеОккя біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ 
лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї 
ебімкСУмі; 

140.5.9. кО УФйФ зСрміб ОаС бОТмСУмі мСбОТіб, бжзСкОкжХ ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв, 
аПеСлиОмкС лПТПТОХСбОкжХ (лПТПгОкжХ) лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ 
кПлТжаФмзСбжй СТвОкіеОоіяй, бкПУПкжй гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР 
кО гОмФ мОзСвС лПТПТОХФбОккя зСрміб, лПТПгОпі мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв (зТій кПлТжаФмзСбСї 
СТвОкіеОоії, язО є Са'єгкОккяй УмТОХСбжзіб, язсС ФпОУмь УмТОХСбжзО Ф мОзСйФ Са'єгкОккі є 
ФйСбСю лТСбПгПккя гіяиькСУмі мОзСвС УмТОХСбжзО біглСбігкС гС еОзСкФ, мО кПлТжаФмзСбжХ 
СТвОкіеОоіР, гС язжХ еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя ліглФкзмФ 140.5.14 оьСвС лФкзмФ), Ф ТСейіТі, 
сС лПТПбжсФє 4 бігУСмзж СлСгОмзСбФбОкСвС лТжаФмзФ лСлПТПгкьСвС ебімкСвС ТСзФ. 

ВжйСвж оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТююмьУя кО УлиОмФ аОкзСй СаСб'яезСбжХ еаСТіб 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УжУмПйФ вОТОкмФбОккя бзиОгіб ніежпкжХ СУіа", О мОзСд кО 
УлиОмФ лиОмкжзОйж лСгОмзФ ікржХ лиОмПдіб, егіРУкПккя язжХ є СаСб'яезСбСю ФйСбСю гия 
лТСбПгПккя лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

ЙСиСдПккя ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФємьУя гС аПеСлиОмкС 
лСУмОбиПкжХ (лПТПгОкжХ) СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі 
СХСТСкж егСТСб'я, мСбОТіб, еО ФйСбж, сС: 

1) мОзі мСбОТж кО гПкь ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТС їХ еОзФлібию аФиж бзиюпПкі гС ЙПТПиізФ 
иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ, сС еОзФлСбФюмьУя еО 
зСрмж гПТдОбкСвС аюгдПмФ гия бжзСкОккя лТСвТОй мО егіРУкПккя оПкмТОиіеСбОкжХ 
еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, мО 

2) мОзі мСбОТж аФиж лТжгаОкі СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі 
СХСТСкж егСТСб'я, еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ, лПТПгаОпПкжХ гия бжзСкОккя 
лТСвТОй мО егіРУкПккя оПкмТОиіеСбОкжХ еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я. 

ЙСиСдПккя ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФємьУя гС аПеСлиОмкС 
лСУмОбиПкжХ (лПТПгОкжХ) СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі 
СХСТСкж егСТСб'я, мСбОТіб, еО ФйСбж, сС мОзі мСбОТж аФиж лТжгаОкі еО зСрмж вТОкміб 
(УФавТОкміб) гия бжзСкОккя лТСвТОй ГиСаОиькСвС нСкгФ гия аСТСмьаж іе ЛЗІДСй, 
мФаПТзФиьСеСй мО йОияТією б КзТОїкі біглСбігкС гС еОзСкФ; 

140.5.10. кО УФйФ лПТПТОХСбОкСї аПелСбСТСмкСї нікОкУСбСї гСлСйСвж (аПеСлиОмкС 
кОгОкжХ мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв) СУСаОй, сС кП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ (зТій ніежпкжХ СУіа, язі 
є лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа), лиОмкжзОй лСгОмзФ, язі є лСб'яеОкжйж 
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СУСаОйж (Ф ТОеі язсС СмТжйФбОпПй нікОкУСбСї гСлСйСвж (аПеСлиОмкС кОгОкжХ мСбОТіб, 
ТСаім, лСУиФв) еОгПзиОТСбОкС біг'єйкП екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя еО лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) Тіз, сС лПТПгФє ТСзФ, б язСйФ СмТжйОкС мОзФ аПелСбСТСмкФ нікОкУСбФ гСлСйСвФ 
(аПеСлиОмкС кОгОкі мСбОТж, ТСаСмж, лСУиФвж), еО ФйСбж сС мОзО гСлСйСвО аФиО бТОХСбОкО Ф 
УзиОгі бжмТОм лТж бжекОпПккі нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя), мО лиОмкжзОй 
лСгОмзФ, язі СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю 0 бігУСмзіб біглСбігкС гС лФкзмФ 44 лігТСегіиФ 4 
ТСегіиФ XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" оьСвС КСгПзУФ, зТій аПелСбСТСмкСї нікОкУСбСї гСлСйСвж 
(аПеСлиОмкС кОгОкжХ мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв), лПТПТОХСбОкСї кПлТжаФмзСбжй СТвОкіеОоіяй, 
бкПУПкжй гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР кО гОмФ мОзСвС лПТПТОХФбОккя 
зСрміб, лПТПгОпі мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв, гия язжХ еОУмСУСбФємьУя лСиСдПккя ліглФкзмФ 
140.5.9 оьСвС лФкзмФ; 

кО УФйФ лСбкСї ОаС пОУмзСбСї зСйлПкУОоії Сгжк ТОе кО зОиПкгОТкжР Тіз бОТмСУмі лФмібСз 
кО біглСпжкСз, СегСТСбиПккя мО иізФбОккя кО мПТжмСТії КзТОїкж лиОмкжзО лСгОмзФ мО/ОаС 
РСвС гімПР бізСй гС 18 ТСзіб ТСаСмСгОбоПй, язжР є лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лТжаФмСз, язсС 
мОзО зСйлПкУОоія біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ кП бзиюпОємьУя гС еОвОиькСвС йіУяпкСвС 
(ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ 
СУіа; 

140.5.11. кО УФйФ бжмТОм біг бжекОкжХ рмТОніб, лПкі, кПФУмСРСз, бігрзСгФбОккя еажмзіб, 
зСйлПкУОоії кПСгПТдОкСвС гСХСгФ (ФлФсПкСї бжвСгж), кОТОХСбОкжХ біглСбігкС гС 
ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО мО ожбіиькС-лТОбСбжХ гСвСбСТіб, Ф мСйФ пжУиі Ф УнПТі 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, кО зСТжУмь СУіа, язі кП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ (зТій 
ніежпкжХ СУіа, язі є лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа), мО кО зСТжУмь лиОмкжзіб 
лСгОмзФ, язі СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю 0 бігУСмзіб біглСбігкС гС лФкзмФ 44 лігТСегіиФ 4 
ТСегіиФ XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд кО УФйФ рмТОніб, лПкі, 
кОТОХСбОкжХ зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж мО ікржйж СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж еО 
лСТФрПккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО; 

140.5.12. бжзиюпПкС; 
140.5.13. кО УФйФ бжмТОм, лСкПУПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф лСмСпкСйФ ебімкСйФ лПТіСгі еО 

ТОХФкСз ТОкірП СмТжйОкжХ УФаУжгіР гия лСбПТкПккя пОУмжкж збОиінізСбОкжХ бжмТОм 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ зікПйОмСвТОнії б КзТОїкі", ОиП кП 
аіиьрП УФйж мОзСї УФаУжгії, егіРУкПкжХ лТж бжТСакжомбі (УмбСТПккі) ніиьйФ мО бзиюпПкжХ гС 
УзиОгФ бжмТОм лСмСпкСвС ебімкСвС лПТіСгФ біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь 
(УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

140.5.14. кО УФйФ зСрміб ОаС бОТмСУмі мСбОТіб, бжзСкОкжХ ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв, 
аПеСлиОмкС лПТПТОХСбОкжХ (лПТПгОкжХ) лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ УФа'єзмОй 
УнПТж ніежпкСї зФиьмФТж і УлСТмФ, О УОйП гжмяпС-юкОоьзжй УлСТмжбкжй рзСиОй, оПкмТОй 
СиійліРУьзСї лігвСмСбзж, рзСиОй бжсСї УлСТмжбкСї йОРУмПТкСУмі, оПкмТОй ніежпкСї 
зФиьмФТж і УлСТмФ СУіа е ікбОиігкіУмю, УлСТмжбкжй нПгПТОоіяй е СиійліРУьзжХ бжгіб УлСТмФ, 
сС є кПлТжаФмзСбжйж СТвОкіеОоіяйж, бкПУПкжйж гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО 
СТвОкіеОоіР, кО гОмФ мОзСвС лПТПТОХФбОккя зСрміб, лПТПгОпі мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв Ф ТСейіТі, 
сС лПТПбжсФє 8 бігУСмзіб СлСгОмзСбФбОкСвС лТжаФмзФ лСлПТПгкьСвС ебімкСвС ТСзФ; 

140.5.15. бжзиюпПкС; 
140.5.16. кО УФйФ бжмТОм, лСб'яеОкжХ іе бжзСкОккяй ФйСб гСвСбСТФ лТС кОгОккя 

аюгдПмкСвС вТОкмФ, лСкПУПкжХ Ф лСмСпкСйФ ебімкСйФ лПТіСгі еО ТОХФкСз мОзжХ вТОкміб (ОиП 
кП аіиьрП УФйж мОзжХ вТОкміб) мО бзиюпПкжХ гС УзиОгФ бжмТОм лСмСпкСвС ебімкСвС лПТіСгФ 
біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

140.5.17. кО УФйФ бОТмСУмі йОРкО, ТСаім, лСУиФв (зТій ТСяимі), лТжгаОкСвС (лТжгаОкжХ) 
ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ Ф 
лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, б ТСейіТі, сС лПТПбжсФє 
20 бігУСмзіб УФйж бжмТОм біг аФгь-язСї гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ еО лСзОекжзОйж ЗбімФ лТС 
нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг) еО лСлПТПгкіР ТіпкжР ебімкжР лПТіСг. ЙТж 
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оьСйФ гС бжмТОм біг аФгь-язСї гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ еО лСзОекжзОйж ЗбімФ лТС нікОкУСбі 
ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг), бзиюпОюмьУя бжмТОмж, лСб'яеОкі е СлПТОоіРкСю, 
нікОкУСбСю мО ікбПУмжоіРкСю гіяиькіУмю. 

КПежгПкмж Дія Лімі - лиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ, 
язі еОТПєУмТСбОкі лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ (кСбСУмбСТПкі), Ф лСмСпкСйФ 
зОиПкгОТкСйФ ТСоі ТСеТОХФкСз пОУмзж бОТмСУмі йОРкО (ТСаім, лСУиФв), лТжгаОкСвС 
(лТжгаОкжХ) Ф лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ, лПТПгаОпПкСї ОаеОоСй лПТржй оьСвС ліглФкзмФ, 
лТСбСгямь кО лігУмОбі лСзОекжзіб ЗбімФ лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг) 
еО лСмСпкжР ТіпкжР ебімкжР лПТіСг. 

К ТОеі язсС кО гОмФ СмТжйОккя йОРкО, ТСаім, лСУиФв лСУмОпОиькжз кП є лиОмкжзСй 
єгжкСвС лСгОмзФ, мОзі йОРкС, ТСаСмж, лСУиФвж ббОдОюмьУя лТжгаОкжйж Ф лиОмкжзО єгжкСвС 
лСгОмзФ, еО ФйСбж сС кО гОмФ егіРУкПккя лСлПТПгкьСї СлиОмж лСУмОпОиькжз аФб лиОмкжзСй 
єгжкСвС лСгОмзФ. 

ЛмОммя 141. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя СзТПйжХ бжгіб гіяиькСУмі мО СлПТОоіР 
141.1. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя УмТОХСбжзО 
141.1.1. ЛмТОХСбжзж УлиОпФюмь лСгОмСз кО лТжаФмСз еО УмОбзСю, бжекОпПкСю біглСбігкС 

гС лФкзмФ 136.1 УмОммі 136 оьСвС ТСегіиФ, мО лСгОмСз кО гСХіг еО УмОбзСю, бжекОпПкСю 
біглСбігкС гС ліглФкзміб 136.2.1 мО 136.2.2 лФкзмФ 136.2 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗОТОХСбОкжР УмТОХСбжзСй лСгОмСз кО гСХіг еО УмОбзСю, бжекОпПкСю б ліглФкзмі 136.2.1 
лФкзмФ 136.2 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, є ТіекжоПю, язО ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя мОзСвС УмТОХСбжзО. 

141.1.2. Иа'єзм СлСгОмзФбОккя УмТОХСбжзО, гС язСвС еОУмСУСбФємьУя УмОбзО, бжекОпПкО 
біглСбігкС гС ліглФкзміб 136.2.1 мО 136.2.2 лФкзмФ 136.2 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, 
ТСеТОХСбФємьУя яз УФйО УмТОХСбжХ лиОмПдіб, УмТОХСбжХ бкПУзіб, УмТОХСбжХ лТПйіР, 
кОТОХСбОкжХ еО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя і УлібУмТОХФбОккя. ЙТж оьСйФ УмТОХСбі лиОмПді, 
УмТОХСбі бкПУзж, УмТОХСбі лТПйії еО гСвСбСТОйж УлібУмТОХФбОккя бзиюпОюмьУя гС УзиОгФ 
Са'єзмО СлСгОмзФбОккя УмТОХСбжзО міиьзж б ТСейіТі РСвС пОУмзж УмТОХСбСї лТПйії, 
лПТПгаОпПкСї гСвСбСТСй УлібУмТОХФбОккя. 

ЛмТОХСбі лиОмПді, УмТОХСбі бкПУзж, УмТОХСбі лТПйії еО гСвСбСТОйж лПТПУмТОХФбОккя гС 
Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, гС язСвС еОУмСУСбФємьУя УмОбзО, бжекОпПкО біглСбігкС гС 
ліглФкзміб 136.2.1 і 136.2.2 лФкзмФ 136.2 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, кП бзиюпОюмьУя. 

141.1.3. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя УмТОХСбжзО еаіиьрФємьУя: 
кО лСежмжбкФ Тіекжою йід лТжТСУмСй (ФаФмзСй) УнСТйСбОкжХ Ф біглСбігкСйФ ебімкСйФ 

лПТіСгі біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі УмТОХСбжйж ТПеПТбОйж, 
зТій мжХ, сС кП ближбОюмь кО нСТйФбОккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя 
УмТОХСбжзО (еО бжТОХФбОккяй лТОб бжйСвж гС лПТПУмТОХСбжзіб Ф УмТОХСбжХ ТПеПТбОХ), мО 
лТжТСУмСй (ФаФмзСй) біглСбігкжХ ТПеПТбіб, ТСеТОХСбОкжХ еО йПмСгжзСю, бжекОпПкСю 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж (еО бжТОХФбОккяй лТОб бжйСвж гС лПТПУмТОХСбжзіб Ф 
УмТОХСбжХ ТПеПТбОХ); 

кО лСежмжбкФ Тіекжою йід УФйСю аФгь-язжХ бжлиОм (бжкОвСТСг) УмТОХСбжй 
лСУПТПгкжзОй мО ікржй СУСаОй еО кОгОкі лСУиФвж сСгС ФзиОгОккя (лТСиСквОоії) гСвСбСТіб 
УмТОХФбОккя мО УФйСю кСТйОмжбФ бжмТОм кО бжлиОмж УмТОХСбжй лСУПТПгкжзОй, 
ТСеТОХСбОкжХ еО йПмСгжзСю, бжекОпПкСю ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй, сС егіРУкює гПТдОбкП 
ТПвФиюбОккя Ф УнПТі Тжкзіб нікОкУСбжХ лСУиФв, еО лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

141.1.4. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя УмТОХСбжзО ейПкрФємьУя: 
кО біг'єйкФ Тіекжою йід лТжТСУмСй (ФаФмзСй) УнСТйСбОкжХ Ф біглСбігкСйФ ебімкСйФ 

лПТіСгі біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі УмТОХСбжйж ТПеПТбОйж, 
зТій мжХ, сС кП ближбОюмь кО нСТйФбОккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя 
УмТОХСбжзО (еО бжТОХФбОккяй лТОб бжйСвж гС лПТПУмТОХСбжзіб Ф УмТОХСбжХ ТПеПТбОХ), мО 
лТжТСУмСй (ФаФмзСй) біглСбігкжХ ТПеПТбіб, ТСеТОХСбОкжХ еО йПмСгжзСю, бжекОпПкСю 
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ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж (еО бжТОХФбОккяй лТОб бжйСвж гС лПТПУмТОХСбжзіб Ф 
УмТОХСбжХ ТПеПТбОХ). 

141.1.5. КСТжвФбОккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя Ф еб'яезФ іе УмбСТПккяй 
мО бжзСТжУмОккяй УмТОХСбжзОйж ікржХ ТПеПТбіб (еОаПелПпПкь), кід еОекОпПкі Ф лФкзмі 141.1 
оієї УмОммі, егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ лФкзмСй 139.1 УмОммі 139 оьСвС КСгПзУФ. 

141.2. Кіекжоі сСгС СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб 
141.2.1. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя: 
кО УФйФ біг'єйкСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ біг лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ 

лОлПТіб, бігСаТОдПкСвС Ф УзиОгі нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя ебімкСвС лПТіСгФ 
біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

кО УФйФ біг'єйкСвС еОвОиькСвС ТПеФиьмОмФ лПТПСоікзж оіккжХ лОлПТіб (еОвОиькО УФйО 
ФоікСз оіккжХ лОлПТіб лПТПбжсФє еОвОиькФ УФйФ їХ гССоікСз еО ебімкжР лПТіСг) (зТій 
гПТдОбкжХ оіккжХ лОлПТіб ОаС СаиівОоіР йіУоПбжХ лСежз), бігСаТОдПкСвС Ф УзиОгі 
нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя ебімкСвС лПТіСгФ біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ 
лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї 
ебімкСУмі. 

141.2.2. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ейПкрФємьУя: 
кО УФйФ лСежмжбкСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ біг лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ 

лОлПТіб, бігСаТОдПкСвС Ф УзиОгі нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя ебімкСвС лПТіСгФ 
біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

141.2.3. ЙиОмкжзж лСгОмзФ СзТПйС бжекОпОюмь еОвОиькжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм еО 
СлПТОоіяйж е лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб ебімкСвС лПТіСгФ біглСбігкС гС 
кОоіСкОиькжХ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

141.2.4. ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС лПТіСгФ СмТжйОкС біг'єйкжР еОвОиькжР 
нікОкУСбжР ТПеФиьмОм біг СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб 
(еОвОиькО УФйО еажмзіб біг СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб е 
ФТОХФбОккяй УФйж біг'єйкСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ біг мОзжХ СлПТОоіР мО/ОаС біг'єйкСвС 
еОвОиькСвС ТПеФиьмОмФ лПТПСоікзж оіккжХ лОлПТіб, кП бТОХСбОкжХ Ф лСлПТПгкіХ лСгОмзСбжХ 
(ебімкжХ) лПТіСгОХ, лПТПбжсФє еОвОиькФ УФйФ лТжаФмзіб біг мОзжХ СлПТОоіР), УФйО мОзСвС 
біг'єйкСвС екОпПккя еОвОиькСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ еО СлПТОоіяйж е лТСгОдФ ОаС 
ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб ейПкрФє еОвОиькжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм біг СлПТОоіР е 
лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, сС 
кОУмФлОюмь еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй бжкжзкПккя еОекОпПкСвС біг'єйкСвС 
екОпПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ. 

141.2.5. ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС лПТіСгФ лиОмкжзСй лСгОмзФ СмТжйОкС 
лСежмжбкжР еОвОиькжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм біг СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС 
бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб (еОвОиькО УФйО лТжаФмзіб біг СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС 
бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб лПТПбжсФє еОвОиькФ УФйФ еажмзіб біг мОзжХ СлПТОоіР е 
ФТОХФбОккяй УФйж біг'єйкСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ біг мОзжХ СлПТОоіР мО/ОаС біг'єйкСвС 
еОвОиькСвС ТПеФиьмОмФ лПТПСоікзж оіккжХ лОлПТіб, кП бТОХСбОкжХ Ф лСлПТПгкіХ лСгОмзСбжХ 
(ебімкжХ) лПТіСгОХ), УФйО лСежмжбкСвС еОвОиькСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ біг СлПТОоіР е 
лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб еаіиьрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ. 

141.2.6. ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП лСржТююмьУя кО: 
1) СлПТОоії лиОмкжзіб лСгОмзФ е ТСейісПккя, лСвОрПккя, бжзФлФ мО кОУмФлкСвС лТСгОдФ, 

зСкбПТмОоії оіккжХ лОлПТіб биОУкСвС бжлФУзФ, О мОзСд бПзУПиПгОбоіб, еОУмОбСгОбоіб мО 
ікржХ СУіа, сС бжгОиж кППйіУіРкжР оіккжР лОліТ, ліг пОУ бжгОпі мО лСвОрПккя мОзжХ оіккжХ 
лОлПТіб; 

2) СлПТОоії КДЙИ, СлПТОоії е бТОХФбОккя бПзУПиіб, ікрі СлПТОоії е оіккжйж лОлПТОйж, язі 
біглСбігкС гС лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ бжекОюмьУя зТПгжмкжйж; 
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3) СлПТОоії е гПТжбОмжбОйж. 
141.3. ИлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ, СмТжйОкСвС лиОмкжзСй лСгОмзФ б ФйСбОХ гії ФвСгж лТС 

ТСелСгіи лТСгФзоії, егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ ТСегіиСй 
XVIII оьСвС КСгПзУФ. 

141.4. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя кПТПежгПкміб 
141.4.1. ДСХСгж, СмТжйОкі кПТПежгПкмСй іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж, 

СлСгОмзСбФюмьУя б лСТягзФ і еО УмОбзОйж, бжекОпПкжйж оією УмОммПю. Дия оіиПР оьСвС 
лФкзмФ мОзжйж гСХСгОйж є: 

О) лТСоПкмж, гжУзСкмкі гСХСгж, сС УлиОпФюмьУя кО зСТжУмь кПТПежгПкмО, Ф мСйФ пжУиі 
лТСоПкмж еО лСежзОйж мО аСТвСбжйж еСаСб'яеОккяйж, бжлФсПкжйж (бжгОкжйж) ТПежгПкмСй; 

а) гжбігПкгж, язі УлиОпФюмьУя ТПежгПкмСй; 
б) ТСяимі; 
в) нТОХм мО гСХСгж біг ікджкіТжквФ; 
ґ) иіежквСбО/СТПкгкО лиОмО, сС бкСУжмьУя ТПежгПкмОйж кО зСТжУмь кПТПежгПкмО - 

иіежквСгОбоя/СТПкгСгОбоя еО гСвСбСТОйж СлПТОмжбкСвС иіежквФ/СТПкгж; 
г) гСХСгж біг лТСгОдФ пж ікрСвС бігпФдПккя кПТФХСйСвС йОРкО ОаС кПлСгіиькСвС Са'єзмО 

кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі пж лСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО, ТСемОрСбОкСвС пж язжР ліУия лТжРкяммя б ПзУлиФОмОоію 
еОзікпПкСвС аФгібкжомбСй Са'єзмО аФгП ТСемОрСбОкжР кО мПТжмСТії КзТОїкж, сС кОиПдОмь 
кПТПежгПкмФ; 

П) лТжаФмСз біг егіРУкПккя СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя кОУмФлкжХ 
ікбПУмжоіРкжХ Озмжбіб: 

 оіккжХ лОлПТіб, гПТжбОмжбіб ОаС ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі 
юТжгжпкжХ СУіа ТПежгПкміб, зТій мжХ, сС екОХСгямьУя б СаівФ кО нСкгСбіР аіТді, сС 
бХСгжмь гС лПТПиізФ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС 
ліглФкзмФ "О" ліглФкзмФ 141.4.11 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ; 

 ОзоіР, зСТлСТОмжбкжХ лТОб, пОУмСз б ікСеПйкжХ зСйлОкіяХ, СТвОкіеОоіяХ, ФмбСТПкжХ 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ікржХ гПТдОб (ікСеПйкі юТжгжпкі СУСаж), зТій мжХ, 
сС екОХСгямьУя б СаівФ кО нСкгСбіР аіТді, сС бХСгжмь гС лПТПиізФ, еОмбПТгдПкСвС 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "О ліглФкзмФ 141.4.11 лФкзмФ 
141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, сС біглСбігОюмь мОзжй ФйСбОй: 

О) Ф аФгь-язжР йСйПкм пОУФ блТСгСбд 365 гкіб, сС лПТПгФюмь лТСгОдФ ОаС ікрСйФ 
бігпФдПккю, бОТміУмь ОзоіР, пОУмСз, зСТлСТОмжбкжХ ОаС ікржХ ОкОиСвіпкжХ лТОб ікСеПйкСї 
юТжгжпкСї СУСаж кО 50 і аіиьрП бігУСмзіб ФмбСТюємьУя еО ТОХФкСз ОзоіР, пОУмСз б 
ФзТОїкУьзіР юТжгжпкіР СУСаі, язі кОиПдОмь еОекОпПкіР ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі лТяйС ОаС 
СлСУПТПгзСбОкС, мО 

а) Ф аФгь-язжР йСйПкм пОУФ блТСгСбд 365 гкіб, сС лПТПгФюмь лТСгОдФ ОаС ікрСйФ 
бігпФдПккю, бОТміУмь ОзоіР, пОУмСз б ФзТОїкУьзіР юТжгжпкіР СУСаі кО 50 і аіиьрП бігУСмзіб 
ФмбСТюємьУя еО ТОХФкСз кПТФХСйСвС йОРкО, язП ТСемОрСбОкС б КзТОїкі мО кОиПджмь мОзіР 
ФзТОїкУьзіР юТжгжпкіР СУСаі ОаС бжзСТжУмСбФємьУя мОзСю ФзТОїкУьзСю юТжгжпкСю СУСаСю 
кО лігУмОбі гСвСбСТФ СлПТОоіРкСї ОаС нікОкУСбСї СТПкгж (иіеіквФ) пж ОкОиСвіпкСвС гСвСбСТФ, і 
мОзП бжзСТжУмОккя йОє бігСаТОдОмжУя б СаиізФ мОзСї юТжгжпкСї СУСаж яз Озмжб, Ф мСйФ 
пжУиі Озмжб е лТОбО зСТжУмФбОккя, евігкС е бжйСвОйж кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

ОзоіР, зСТлСТОмжбкжХ лТОб Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі юТжгжпкСї СУСаж - ТПежгПкмО КзТОїкж, 
еО ФйСбж сС Ф аФгь-язжР пОУ блТСгСбд 365 гкіб, сС лПТПгФюмь лТСгОдФ ОаС ікрСйФ 
бігпФдПккю, бОТміУмь мОзжХ ОзоіР, зСТлСТОмжбкжХ лТОб кО 50 і аіиьрП бігУСмзіб 
ФмбСТюбОиОУь еО ТОХФкСз кПТФХСйСвС йОРкО, язП ТСемОрСбОкС б КзТОїкі мО кОиПджмь мОзіР 
юТжгжпкіР СУСаі - ТПежгПкмФ КзТОїкж ОаС бжзСТжУмСбФємьУя мОзСю юТжгжпкСю СУСаСю - 
ТПежгПкмСй КзТОїкж кО лігУмОбі гСвСбСТФ СлПТОоіРкСї ОаС нікОкУСбСї СТПкгж (иіеіквФ) пж 
ОкОиСвіпкСвС гСвСбСТФ, і мОзП бжзСТжУмОккя йОє бігСаТОдОмжУя б СаиізФ мОзСї юТжгжпкСї 
СУСаж яз Озмжб, Ф мСйФ пжУиі Озмжб е лТОбО зСТжУмФбОккя, евігкС е бжйСвОйж кОоіСкОиькжХ 
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лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї 
ебімкСУмі. 

ВОТміУмь ОзоіР, пОУмСз, зСТлСТОмжбкжХ ОаС ікржХ ОкОиСвіпкжХ лТОб (гия оіиПР ОаеОоіб 
пПмбПТмСвС мО рСУмСвС ліглФкзмФ "П" оьСвС ліглФкзмФ) мО кПТФХСйСвС йОРкО (гия оіиПР 
ОаеОоіб л'ямСвС мО рСУмСвС ліглФкзмФ "П" оьСвС ліглФкзмФ) бжекОпОємьУя кО лігУмОбі 
аОиОкУСбСї (еОижрзСбСї) бОТмСУмі еО гОкжйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ яз кОРбжсО УФйО Ф 
аФгь-язжР йСйПкм пОУФ блТСгСбд 365 гкіб, сС лПТПгФюмь лТСгОдФ ОаС ікрСйФ бігпФдПккю, 
мО лігиявОє лСТібкяккю е бОТміУмю ікрСвС йОРкО (Озмжбіб) евігкС е аОиОкУСбСю 
(еОижрзСбСю) бОТміУмю еО гОкжйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мОзСї юТжгжпкСї СУСаж; 

є) гСХСгж, СмТжйОкі біг лТСбОгдПккя УліиькСї гіяиькСУмі кО мПТжмСТії КзТОїкж, гСХСгж біг 
егіРУкПккя гСбвСУмТСзСбжХ зСкмТОзміб кО мПТжмСТії КзТОїкж; 

д) бжкОвСТСгО еО лТСбОгдПккя кПТПежгПкмОйж ОаС ФлСбкСбОдПкжйж кжйж СУСаОйж 
зФиьмФТкСї, СУбімкьСї, ТПиівіРкСї, УлСТмжбкСї, ТСебОдОиькСї гіяиькСУмі кО мПТжмСТії КзТОїкж; 

е) аТСзПТУьзО, зСйіУіРкО ОаС ОвПкмУьзО бжкОвСТСгО, СмТжйОкО біг ТПежгПкміб ОаС 
лСУміРкжХ лТПгУмОбкжомб ікржХ кПТПежгПкміб сСгС аТСзПТУьзжХ, зСйіУіРкжХ ОаС ОвПкмУьзжХ 
лСУиФв, кОгОкжХ кПТПежгПкмСй кО мПТжмСТії КзТОїкж кО зСТжУмь ТПежгПкміб; 

ж) бкПУзж мО лТПйії кО УмТОХФбОккя ОаС лПТПУмТОХФбОккя Тжежзіб б КзТОїкі (Ф мСйФ пжУиі 
УмТОХФбОккя Тжежзіб джммя) ОаС УмТОХФбОккя ТПежгПкміб біг Тжежзіб еО йПдОйж КзТОїкж; 

і) гСХСгж, СгПТдОкі біг гіяиькСУмі Ф УнПТі ТСебОв (зТій гіяиькСУмі е лТСбПгПккя иСмПТПї); 
ї) гСХСгж Ф бжвиягі аиОвСгіРкжХ бкПУзіб мО лСдПТмбФбОкь кО зСТжУмь кПТПежгПкміб; 
Р) гСХСгж біг бігпФдПккя лТОб кО бжгСаФмСз мО ТСеТСазФ ТСгСбжс зСТжУкжХ зСлОижк, 

йікПТОиькжХ гдПТПи мО ікржХ лТжТСгкжХ ТПУФТУіб, ТСемОрСбОкжХ кО мПТжмСТії КзТОїкж, сС 
кОиПдОмь кПТПежгПкмФ; 

з) ікрі гСХСгж біг лТСбОгдПккя кПТПежгПкмСй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі кО мПТжмСТії 
КзТОїкж, зТій гСХСгіб Ф бжвиягі бжТФпзж ОаС ікржХ бжгіб зСйлПкУОоії бОТмСУмі мСбОТіб, 
бжзСкОкжХ ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв, лПТПгОкжХ, бжзСкОкжХ, кОгОкжХ ТПежгПкмФ (лСУміРкСйФ 
лТПгУмОбкжомбФ ікрСвС кПТПежгПкмО) біг мОзСвС кПТПежгПкмО, Ф мСйФ пжУиі бОТмСУмі лСУиФв 
іе йідкОТСгкСвС еб'яезФ пж йідкОТСгкСвС ікнСТйОоіРкСвС еОаПелПпПккя. 

ЗП є гСХСгОйж гия оіиПР оьСвС лФкзмФ УФаУжгії гия лСбПТкПккя пОУмжкж збОиінізСбОкжХ 
бжмТОм, лПТПгаОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ зікПйОмСвТОнії б КзТОїкі". 

141.4.2. КПежгПкм, Ф мСйФ пжУиі ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь, ніежпкО СУСаО, язО 
лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, ОаС УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя (юТжгжпкО СУСаО 
пж ніежпкО СУСаО ліглТжєйПоь), язжР СаТОб УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, ОаС ікржР 
кПТПежгПкм, язжР лТСбОгжмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС кО 
мПТжмСТії КзТОїкж, язі егіРУкююмь кО зСТжУмь кПТПежгПкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж 
аФгь-язФ бжлиОмФ е гСХСгФ е гдПТПиСй РСвС лСХСгдПккя е КзТОїкж, СмТжйОкСвС мОзжй 
кПТПежгПкмСй (Ф мСйФ пжУиі кО ТОХФкзж кПТПежгПкмО, сС бПгФмьУя б кОоіСкОиькіР бОиюмі), 
ФмТжйФюмь лСгОмСз е мОзжХ гСХСгіб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 141.4.1 оьСвС лФкзмФ, еО 
УмОбзСю б ТСейіТі 15 бігУСмзіб (зТій гСХСгіб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 141.4.4 - 141.4.5 мО 
141.4.11 оьСвС лФкзмФ) їХ УФйж мО еО їХ ТОХФкСз, сС УлиОпФємьУя гС аюгдПмФ ліг пОУ мОзСї 
бжлиОмж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС лСиСдПккяйж йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж е 
зТОїкОйж ТПежгПкоії СУіа, кО зСТжУмь язжХ егіРУкююмьУя бжлиОмж, сС кОаТОиж пжккСУмі. 
ВжйСвж оьСвС ОаеОоФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС гСХСгіб кПТПежгПкміб, сС СмТжйФюмьУя кжйж 
пПТПе їХ лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО кО мПТжмСТії КзТОїкж. 

К ТОеі язсС ТПежгПкм (зТій лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж) егіРУкює кО 
зСТжУмь кПТПежгПкмО бжлиОмФ гСХСгіб, еОекОпПкжХ б ОаеОоОХ пПмбПТмСйФ рСУмСйФ 
ліглФкзмФ 14.1.49 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, Ф УФйі, сС лПТПбжсФє УФйФ, сС 
біглСбігОє лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", ОаС бжлиОпФє ікрі гСХСгж, лТжТібкякі евігкС е ожй 
КСгПзУСй гС гжбігПкгіб, мОзжР ТПежгПкм йОє ФмТжйОмж е УФйж мОзСвС лПТПбжсПккя мО е 
мОзжХ ікржХ гСХСгіб лСгОмСз кО гСХСгж кПТПежгПкмО еО УмОбзСю б ТСейіТі 15 бігУСмзіб 
(язсС ікрО УмОбзО кП бУмОкСбиПкО йідкОТСгкжй гСвСбСТСй, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язСвС 
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кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж). МОзжР лСгОмСз йОє аФмж УлиОпПкжР гС вТОкжпкСї гОмж 
лСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії еО біглСбігкжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) Тіз. 

ЯзсС гСХіг бжлиОпФємьУя кПТПежгПкмФ Ф аФгь-язіР нСТйі, бігйіккіР біг вТСрСбСї, ОаС 
язсС лСгОмСз кО гСХСгж кПТПежгПкмО кП аФиС ФмТжйОкС е біглСбігкСвС гСХСгФ ліг пОУ 
бжлиОмж (Ф мСйФ пжУиі ліг пОУ бжлиОм гСХСгіб, лТжТібкякжХ еО ожй КСгПзУСй гС гжбігПкгіб), 
мОзжР лСгОмСз лігиявОє кОТОХФбОккю мО УлиОмі бжХСгяпж е мОзСвС ТСеТОХФкзФ: 

ЙУ = ЛД * 100 / (100 - ЛЙ) - ЛД, гП: 
ЙУ - УФйО лСгОмзФ гС УлиОмж; 
ЛД - УФйО бжлиОпПкСвС гСХСгФ; 
ЛЙ - УмОбзО лСгОмзФ, бУмОкСбиПкО ожй ліглФкзмСй. 
АаеОо бСУьйжР бжзиюпПкС. 
К ТОеі язсС кПТПежгПкм кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО ікбПУмжоіРкжР Озмжб, бжекОпПкжР 

ОаеОоОйж мТПмій - рСУмжй ліглФкзмФ "П" ліглФкзмФ 141.4.1 оьСвС лФкзмФ, Ф ікрСвС 
кПТПежгПкмО, язжР кП йОє лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО б КзТОїкі біглСбігкС гС кСТй оьСвС 
лФкзмФ, кПТПежгПкм, язжР кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі, еСаСб'яеОкжР ФмТжйОмж лСгОмСз е 
лТжаФмзФ біг бігпФдПккя ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ, бжлиОпПкСвС кО зСТжУмь ікрСвС 
кПТПежгПкмО, еО УмОбзСю б ТСейіТі 15 бігУСмзіб мО еО РСвС ТОХФкСз, еОгПзиОТФбОмж мО 
лПТПТОХСбФбОмж гС аюгдПмФ КзТОїкж лСгОмСз ліг пОУ мОзСї бжлиОмж, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС лСиСдПккяйж йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж е зТОїкСю ТПежгПкоії СУСаж, кО 
зСТжУмь язжХ егіРУкюємьУя бжлиОмО, сС кОаТОиж пжккСУмі. 

МОзжР кПТПежгПкм - лСзФлПоь еСаСб'яеОкжР кП ліекірП гОмж егіРУкПккя лПТрСї СлиОмж еО 
ікбПУмжоіРкжР Озмжб, сС лТжгаОбОємьУя, УмОмж кО Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі еО 
йіУоПекОХСгдПккяй ФзТОїкУьзСї юТжгжпкСї СУСаж, Озоії, зСТлСТОмжбкі лТОбО язСї нСТйФюмь 
бОТміУмь ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ, сС є лТПгйПмСй мОзСвС лТОбСпжкФ. Веяммя кО Саиіз мОзжХ 
кПТПежгПкміб егіРУкюємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ лФкзмСй 64.5 УмОммі 64 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЙТжаФмСз біг егіРУкПккя СлПТОоіР, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмі "П" ліглФкзмФ 141.4.1 оьСвС 
лФкзмФ, бжекОпОємьУя яз лСежмжбкО Тіекжоя йід гСХСгСй, СмТжйОкжй біг лТСгОдФ ОаС 
ікрСвС бігпФдПккя ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ, мО гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкжйж бжмТОмОйж кО 
лТжгаОккя мОзСвС ОзмжбФ. ЯзсС кО бжйСвФ СУСаж, язО біглСбігкС гС оьСвС ліглФкзмФ є 
біглСбігОиькСю еО УлиОмФ лСгОмзФ е лТжаФмзФ біг егіРУкПккя мОзСї СлПТОоії, кПТПежгПкм, 
язжР бігпФдФє ікбПУмжоіРкжР Озмжб, кП кОгОє гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь бжмТОмж кО 
лТжгаОккя мОзСвС ОзмжбФ, аОеСю СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО мОзжР лТжаФмСз є бОТміУмь 
СлПТОоії е бігпФдПккя ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ. 

141.4.3. ЙТжаФмзж кПТПежгПкміб, СмТжйОкі Ф бжвиягі гСХСгіб біг аПелТСоПкмкжХ 
(гжУзСкмкжХ) СаиівОоіР пж зОекОпПРУьзжХ еСаСб'яеОкь, СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю, 
бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 136.1 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, е ФТОХФбОккяй мСвС, сС: 

 аОеСю СлСгОмзФбОккя є лТжаФмСз, язжР ТСеТОХСбФємьУя яз Тіекжоя йід кСйікОиькСю 
бОТміУмю аПелТСоПкмкжХ (гжУзСкмкжХ) оіккжХ лОлПТіб, УлиОпПкСю ОаС кОТОХСбОкСю їХ 
ПйімПкмСй, мО оікСю їХ лТжгаОккя кО лПТбжккСйФ пж бмСТжккСйФ нСкгСбСйФ ТжкзФ; 

 е йПмСю егіРУкПккя лСгОмзСбСвС зСкмТСию лТжгаОккя ОаС лТСгОд еОекОпПкжХ Ф 
оьСйФ ліглФкзмі оіккжХ лОлПТіб йСдП егіРУкюбОмжУя біг ійПкі мО еО ТОХФкСз 
кПТПежгПкмО бжзиюпкС РСвС лСУміРкжй лТПгУмОбкжомбСй ОаС ТПежгПкмСй, язжР 
лТОоює біг ійПкі, еО ТОХФкСз мО еО гСТФпПккяй мОзСвС кПТПежгПкмО; 

 еОекОпПкі ТПежгПкм ОаС лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС кПТПежгПкмО кПУФмь 
біглСбігОиькіУмь еО лСбкСмФ мО УбСєпОУкіУмь кОТОХФбОккя мО бкПУПккя гС аюгдПмФ 
лСгОмзіб, сС УлТОбияюмьУя ліг пОУ бжлиОмж кПТПежгПкмФ гСХСгіб біг бСиСгіккя 
лТСоПкмкжйж ОаС аПелТСоПкмкжйж (гжУзСкмкжйж) оіккжйж лОлПТОйж. МПкмТОиькжР 
СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ, бУмОкСбиює лСТягСз кОгОккя ТПежгПкмОйж ОаС лСУміРкжйж 
лТПгУмОбкжомбОйж кПТПежгПкмО ТСеТОХФкзФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь кПТПежгПкміб мО 
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ебіміб лТС УлТОбияккя мО бкПУПккя гС біглСбігкСвС аюгдПмФ лСгОмзіб, бУмОкСбиПкжХ 
ожй лФкзмСй. 

КПежгПкмж, язі лТОоююмь біг ійПкі, еО ТОХФкСз мО еО гСТФпПккяй кПТПежгПкмО кО ТжкзФ 
лТСоПкмкжХ ОаС аПелТСоПкмкжХ (гжУзСкмкжХ) СаиівОоіР пж зОекОпПРУьзжХ еСаСб'яеОкь, 
УОйСУміРкС лСгОюмь зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй ТСеТОХФкСз 
(ебім) лТС УлТОбияккя мО бкПУПккя гС біглСбігкСвС аюгдПмФ лСгОмзіб, бУмОкСбиПкжХ ожй 
лФкзмСй. 

141.4.4. ЛФйО нТОХмФ, сС УлиОпФємьУя кПТПежгПкмФ ТПежгПкмСй, Ф мСйФ пжУиі ніежпкСю 
СУСаСю - ліглТжєйоПй, ніежпкСю СУСаСю, язО лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, 
ОаС УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя (юТжгжпкСю СУСаСю пж ніежпкСю СУСаСю ліглТжєйоПй), 
язжР СаТОб УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, ОаС ікржй кПТПежгПкмСй, язжР лТСбОгжмь 
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС еО гСвСбСТОйж нТОХмФ, 
СлСгОмзСбФємьУя еО УмОбзСю 6 бігУСмзіб Ф гдПТПиО бжлиОмж мОзжХ гСХСгіб еО ТОХФкСз ожХ 
гСХСгіб. ЙТж оьСйФ: 

 аОеСю гия СлСгОмзФбОккя є аОеСбО УмОбзО мОзСвС нТОХмФ; 
 СУСаОйж, ФлСбкСбОдПкжйж УлТОбиямж лСгОмСз мО бкСУжмж РСвС гС аюгдПмФ, є 

ТПежгПкм, язжР бжлиОпФє мОзі гСХСгж, кПеОиПдкС біг мСвС, пж є бік лиОмкжзСй 
лСгОмзФ, О мОзСд УФа'єзмСй УлТСсПкСвС СлСгОмзФбОккя. 

141.4.5. ЛмТОХСбжзж ОаС ікрі ТПежгПкмж, Ф мСйФ пжУиі ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, ніежпкі 
СУСаж, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, ОаС УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя 
(юТжгжпкі СУСаж пж ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі), язі СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя, ікржР кПТПежгПкм, язжР лТСбОгжмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь пПТПе лСУміРкП 
лТПгУмОбкжомбС, язі егіРУкююмь УмТОХСбі лиОмПді (УмТОХСбі бкПУзж, УмТОХСбі лТПйії) мО 
УмТОХСбі бжлиОмж (УмТОХСбі бігрзСгФбОккя) Ф йПдОХ гСвСбСТіб УмТОХФбОккя ОаС 
лПТПУмТОХФбОккя Тжежзіб, Ф мСйФ пжУиі УмТОХФбОккя джммя кО зСТжУмь кПТПежгПкміб, 
еСаСб'яеОкі СлСгОмзСбФбОмж УФйж, сС лПТПТОХСбФюмьУя, мОзжй пжкСй: 

 Ф йПдОХ гСвСбСТіб іе СаСб'яезСбжХ бжгіб УмТОХФбОккя, еО язжйж УмТОХСбі бжлиОмж 
(УмТОХСбі бігрзСгФбОккя) егіРУкююмьУя кО зСТжУмь ніежпкжХ СУіа - кПТПежгПкміб, О 
мОзСд еО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя Ф йПдОХ УжУмПйж йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб "ЗПиПкО 
зОТмО", О мОзСд еО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя лОУОджТУьзжХ лПТПбПеПкь ожбіиькСї 
ОбіОоії - еО УмОбзСю 0 бігУСмзіб; 

 Ф йПдОХ гСвСбСТіб УмТОХФбОккя Тжежзіб еО йПдОйж КзТОїкж, еО язжйж УмТОХСбі 
бжлиОмж (УмТОХСбі бігрзСгФбОккя) егіРУкююмьУя кО зСТжУмь кПТПежгПкміб, зТій 
Тжежзіб, еОекОпПкжХ б ОаеОоі гТФвСйФ оьСвС ліглФкзмФ, - еО УмОбзСю 4 бігУСмзж УФйж, 
сС лПТПТОХСбФємьУя, еО биОУкжР ТОХФкСз УмТОХСбжзО Ф йСйПкм егіРУкПккя 
лПТПТОХФбОккя мОзСї УФйж; 

 ліг пОУ ФзиОгОккя гСвСбСТіб УмТОХФбОккя ОаС лПТПУмТОХФбОккя аПелСУПТПгкьС іе 
УмТОХСбжзОйж мО лПТПУмТОХСбжзОйж - кПТПежгПкмОйж, язі біглСбігОюмь бжйСвОй 
сСгС лПТПУмТОХФбОккя Ф УмТОХСбжзіб (лПТПУмТОХСбжзіб) - кПТПежгПкміб, 
ФУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі пПТПе ОаС еО 
лСУПТПгкжомбСй УмТОХСбжХ мО/ОаС лПТПУмТОХСбжХ аТСзПТіб), О мОзСд ліг пОУ 
ФзиОгОккя гСвСбСТіб лПТПУмТОХФбОккя е ТСейісПккя Тжежзіб б ікСеПйкжХ ягПТкжХ 
лФиОХ еО гСТФпПккяй пиПкіб ягПТкСвС УмТОХСбСвС лФиФ - еО УмОбзСю 0 бігУСмзіб; 

 б ікржХ бжлОгзОХ, кід еОекОпПкі б ОаеОоОХ гТФвСйФ - пПмбПТмСйФ оьСвС лФкзмФ, - еО 
УмОбзСю 12 бігУСмзіб УФйж мОзжХ лиОмПдіб (бжлиОм) еО биОУкжР ТОХФкСз Ф йСйПкм 
егіРУкПккя лПТПТОХФбОккя мОзжХ бжлиОм. 

141.4.6. ВжзиюпПкС. 
141.4.7. ЛФйж лТжаФмзіб кПТПежгПкміб, язі лТСбОгямь УбСю гіяиькіУмь кО мПТжмСТії КзТОїкж 

пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС, СлСгОмзСбФюмьУя б еОвОиькСйФ лСТягзФ. ЙТж оьСйФ мОзП 
лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС лТжТібкюємьУя е йПмСю СлСгОмзФбОккя гС лиОмкжзО лСгОмзФ, 
язжР лТСбОгжмь УбСю гіяиькіУмь кПеОиПдкС біг мОзСвС кПТПежгПкмО. 
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ЙСУміРкП лТПгУмОбкжомбС бжекОпОє СаУяв СлСгОмзСбФбОкСвС лТжаФмзФ, СмТжйОкСвС 
лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, біглСбігкС гС лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж". 
ИлСгОмзСбФбОкжР лТжаФмСз лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО йОє біглСбігОмж лТжаФмзФ 
кПеОиПдкСвС ліглТжєйУмбО, сС егіРУкює мОзФ УОйФ ОаС ОкОиСвіпкФ гіяиькіУмь Ф мОзжХ УОйжХ 
ОаС ОкОиСвіпкжХ ФйСбОХ і гіє б лСбкіР кПеОиПдкСУмі біг кПТПежгПкмО, лСУміРкжй 
лТПгУмОбкжомбСй язСвС бСкС є. 

ИаУяв СлСгОмзСбФбОкСвС лТжаФмзФ лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО ТСеТОХСбФємьУя 
біглСбігкС гС лСиСдПкь УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ. 

141.4.8. ВжзиюпПкС. 
141.4.9. АаеОо лПТржР бжзиюпПкС. 
ЛФйж лСгОмзФ кО лТжаФмСз, СмТжйОкжР е ікСеПйкжХ гдПТПи, сС УлиОпПкі УФа'єзмОйж 

вСУлСгОТюбОккя еО зСТгСкСй, еОТОХСбФюмьУя ліг пОУ УлиОмж кжйж лСгОмзФ б КзТОїкі. ЙТж 
оьСйФ еОТОХФбОккю лігиявОє УФйО лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкО еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй 
ТСегіиСй. 

КСейіТ еОТОХСбОкжХ УФй лСгОмзФ е ікСеПйкжХ гдПТПи лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) 
лПТіСгФ кП йСдП лПТПбжсФбОмж УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОє УлиОмі б КзТОїкі мОзжй 
лиОмкжзСй лСгОмзФ лТСмявСй мОзСвС лПТіСгФ. 

ЗП лігиявОюмь еОТОХФбОккю Ф ейПкрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мОзі лСгОмзж, УлиОпПкі 
б ікржХ зТОїкОХ: 

 лСгОмСз кО зОлімОи/йОРкС мО лТжТіУм зОлімОиФ; 
 лСрмСбі лСгОмзж; 
 лСгОмзж кО ТПОиіеОоію (лТСгОд); 
 ікрі кПлТяйі лСгОмзж кПеОиПдкС біг мСвС, ліглОгОюмь бСкж ліг зОмПвСТію 

лТжаФмзСбжХ лСгОмзіб пж СлСгОмзСбФюмьУя ікржйж лСгОмзОйж евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй ікСеПйкжХ гПТдОб. 

ЗОТОХФбОккя УлиОпПкжХ еО йжмкжй зСТгСкСй КзТОїкж УФй лСгОмзФ егіРУкюємьУя еО 
ФйСбж лСгОккя лжУьйСбСвС лігмбПТгдПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ікрСї гПТдОбж сСгС 
нОзмФ УлиОмж мОзСвС лСгОмзФ мО еО кОябкСУмі пжккСвС йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж лТС 
ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя гСХСгіб. 

АаеОо гПУямжР бжзиюпПкС. 
141.4.10. ЗП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю гСХСгж, СмТжйОкі кПТПежгПкмОйж Ф бжвиягі 

лТСоПкміб ОаС гСХСгФ (гжУзСкмФ) ОаС лТжаФмзФ біг егіРУкПккя СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС 
ікрСвС бігпФдПккя гПТдОбкжХ оіккжХ лОлПТіб ОаС СаиівОоіР йіУоПбжХ лСежз, ОаС аСТвСбжХ 
оіккжХ лОлПТіб, бжзСкОккя еСаСб'яеОкь еО язжйж еОаПелПпПкС гПТдОбкжйж ОаС йіУоПбжйж 
вОТОкміяйж (зТій лТжаФмзФ кПТПежгПкміб, еОТПєУмТСбОкжХ Ф гПТдОбОХ (кО мПТжмСТіяХ) 
бзиюпПкжХ гС лПТПиізФ гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, біг 
егіРУкПккя СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя гПТдОбкжХ оіккжХ лОлПТіб ОаС 
СаиівОоіР йіУоПбжХ лСежз, ОаС аСТвСбжХ оіккжХ лОлПТіб, бжзСкОккя еСаСб'яеОкь еО язжйж 
еОаПелПпПкС гПТдОбкжйж ОаС йіУоПбжйж вОТОкміяйж), ОаС Ф бжвиягі ікржХ гСХСгіб еО 
гПТдОбкжйж оіккжйж лОлПТОйж, сС бжлиОпФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ мО/ОаС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ аюгдПмкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ФлТОбиіккя гПТдОбкжй аСТвСй мО вОТОкмСбОкжй 
гПТдОбСю аСТвСй, ОаС Ф бжвиягі лТСоПкміб, УлиОпПкжХ кПТПежгПкмОй еО СмТжйОкі 
гПТдОбСю ОаС гС аюгдПмФ АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй пж йіУьзСвС аюгдПмФ лСежзж 
(зТПгжмж ОаС еСбкіркі еОлСежпПккя), сС бігСаТОдОюмьУя б ДПТдОбкСйФ аюгдПмі КзТОїкж 
ОаС йіУоПбжХ аюгдПмОХ пж бігкПУПкі гС бжмТОм ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, ОаС еО 
зТПгжмж (лСежзж), сС СмТжйОкі УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя мО бжзСкОккя язжХ еОаПелПпПкС 
гПТдОбкжйж ОаС йіУоПбжйж вОТОкміяйж. 

141.4.11. ДСХСгж кПТПежгПкміб Ф бжвиягі лТСоПкміб еО лСежзОйж ОаС нікОкУСбжйж 
зТПгжмОйж, кОгОкжйж ТПежгПкмОй, СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю б ТСейіТі 5 бігУСмзіб Ф 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-%D0%BF#n10
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гдПТПиО бжлиОмж мОзжХ гСХСгіб мО еО ТОХФкСз мОзжХ гСХСгіб е СгкСпОУкС гСмТжйОккяй 
мОзжХ ФйСб: 

О) зСрмж, кОгОкі кПТПежгПкмСй еО лСежзСю ОаС нікОкУСбжй зТПгжмСй, еОиФпПкі кжй 
рияХСй ТСейісПккя ікСеПйкжХ аСТвСбжХ оіккжХ лОлПТіб кО ікСеПйкіР нСкгСбіР аіТді, сС 
бХСгжмь гС лПТПиізФ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

а) зСрмж, кОгОкі кПТПежгПкмСй еО лСежзСю ОаС нікОкУСбжй зТПгжмСй, еОиФпПкі е йПмСю 
кОгОккя (лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС) ТПежгПкмФ лСежзж ОаС нікОкУСбСвС зТПгжмФ; 

б) кПТПежгПкм, язСйФ бжлиОпФюмьУя лТСоПкмж, мО/ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО (язсС 
лТСоПкмж бжлиОпФюмьУя пПТПе мОзФ СУСаФ) кП є ТПежгПкмОйж юТжУгжзоіР, язі кО гОмФ 
ТСейісПккя кПТПежгПкмСй ікСеПйкжХ аСТвСбжХ оіккжХ лОлПТіб бзиюпПкі гС лПТПиізФ 
гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ. 

141.4.12. КПежгПкмж Дія Лімі - лиОмкжзж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, язі егіРУкююмь кО 
зСТжУмь кПТПежгПкміб бжлиОмФ гСХСгіб, еОекОпПкжХ б ОаеОоОХ пПмбПТмСйФ - рСУмСйФ 
ліглФкзмФ 14.1.49 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, кП ФмТжйФюмь лСгОмСз е мОзжХ 
гСХСгіб еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 141.4.2 оьСвС лФкзмФ, язсС УФйж мОзжХ 
гСХСгіб лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.91.2.15 ліглФкзмФ 141.91.2 
мО ліглФкзмФ 141.91.3 лФкзмФ 141.91 оієї УмОммі еО УмОбзСю, лПТПгаОпПкСю лФкзмСй 136.1 
УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ. 

141.5. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя аФзйПзПТУьзСї гіяиькСУмі, ОеОТмкжХ івСТ (Ф мСйФ пжУиі 
зОежкС) 

141.5.1. ЛФа'єзмж, сС егіРУкююмь аФзйПзПТУьзФ гіяиькіУмь, ОеОТмкжХ івСТ (Ф мСйФ пжУиі 
зОежкС) СгкСпОУкС е лСгОмзСй кО лТжаФмСз еО УмОбзСю, бжекОпПкСю Ф лФкзмі 136.1 УмОммі 
136 оьСвС КСгПзУФ, УлиОпФюмь лСгОмСз кО гСХіг еО УмОбзОйж, бжекОпПкжйж Ф ліглФкзмОХ 
136.4.1, 136.4.2 лФкзмФ 136.4 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗОТОХСбОкжР УФа'єзмСй, сС егіРУкює аФзйПзПТУьзФ гіяиькіУмь, СТвОкіеОоію мО 
лТСбПгПккя ОеОТмкжХ івСТ (Ф мСйФ пжУиі зОежкС), лСгОмСз кО гСХіг еО УмОбзОйж, 
бжекОпПкжйж б ліглФкзмОХ 136.4.1, 136.4.2 лФкзмФ 136.4 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, кП є 
ТіекжоПю мО кП ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя мОзСвС УФа'єзмО. 

141.6. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя мО УФа'єзміб 
кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя 

141.6.1. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя зСрмж УліиькСвС ікбПУмФбОккя, О УОйП: зСрмж, 
бкПУПкі еОУкСбкжзОйж зСТлСТОмжбкСвС нСкгФ, зСрмж мО ікрі Озмжбж, еОиФпПкі біг ФпОУкжзіб 
ікУмжмФмФ УліиькСвС ікбПУмФбОккя, гСХСгж біг егіРУкПккя СлПТОоіР е ОзмжбОйж ікУмжмФмФ 
УліиькСвС ікбПУмФбОккя, гСХСгж, кОТОХСбОкі еО ОзмжбОйж ікУмжмФмФ УліиькСвС ікбПУмФбОккя, 
мО ікрі гСХСгж біг гіяиькСУмі ікУмжмФмФ УліиькСвС ікбПУмФбОккя (бігУСмзж еО лСежзОйж, 
СТПкгкі (иіежквСбі) лиОмПді, ТСяимі мСсС). 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ ліг ОзмжбОйж ікУмжмФмФ УліиькСвС ікбПУмФбОккя ТСеФйіємьУя 
УнСТйСбОкО (СлиОпПкО) еО ТОХФкСз зСрміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя УФзФлкіУмь йОРкО, 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб, кПТФХСйСУмі (б мСйФ пжУиі Ф бжвиягі кПлСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі мО/ОаС лСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО), йОРкСбжХ лТОб, бжйСв мО ікржХ Озмжбіб, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкОйж мО кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж ЗОоіСкОиькСї зСйіУії е оіккжХ лОлПТіб мО 
нСкгСбСвС ТжкзФ. 

141.6.2. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя УФйж зСрміб Ф бжвиягі бкПУзіб, язі кОгХСгямь гС 
лиОмкжзіб лСгОмзФ, сС егіРУкююмь кПгПТдОбкП лПкУіРкП еОаПелПпПккя біглСбігкС гС 
еОзСкФ, біг бзиОгкжзіб лПкУіРкжХ нСкгіб, бзиОгкжзіб лПкУіРкжХ гПлСежмкжХ ТОХФкзіб мО СУіа, 
язі ФзиОиж гСвСбСТж УмТОХФбОккя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС кПгПТдОбкП лПкУіРкП 
еОаПелПпПккя", О мОзСд СУіа, язі ФзиОиж гСвСбСТж УмТОХФбОккя ТжежзФ кОУмОккя ікбОиігкСУмі 
ОаС УйПТмі ФпОУкжзО кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС нСкгФ біглСбігкС гС еОекОпПкСвС ЗОзСкФ. 

141.7. ВжзиюпПкС. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2017-%D0%BF#n11
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141.8. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя УФа'єзміб, язі егіРУкююмь бжлФУз мО лТСбПгПккя 
иСмПТПР. 

ДСХіг УФа'єзміб, язі егіРУкююмь бжлФУз мО лТСбПгПккя иСмПТПР, біг СлПТОоіР е бжлФУзФ мО 
лТСбПгПккя иСмПТПР лігиявОє СлСгОмзФбОккю еО УмОбзСю, бжекОпПкСю Ф лФкзмі 136.6 УмОммі 
136 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙТжаФмСз УФа'єзміб, сС егіРУкююмь бжлФУз мО лТСбПгПккя иСмПТПР, біг егіРУкПккя ікрСї 
гіяиькСУмі, язО кП лСб'яеОкО іе бжлФУзСй мО лТСбПгПккяй иСмПТПР, кОТОХСбФємьУя мО 
УлиОпФємьУя еО лТОбжиОйж оьСвС ТСегіиФ еО аОеСбСю (СУкСбкСю) УмОбзСю лСгОмзФ. 

ЗОТОХСбОкжР УФа'єзмОйж, сС егіРУкююмь бжлФУз мО лТСбПгПккя иСмПТПР, лСгОмСз кО 
гСХіг еО УмОбзСю, бжекОпПкСю б лФкзмі 136.6 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, кП є ТіекжоПю мО кП 
ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя мОзСвС УФа'єзмО. 

141.9. ИУСаижбСУмі бжекОпПккя еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
лиОмкжзіб лСгОмзФ - биОУкжзіб, СТПкгОТіб, зСТжУмФбОпіб кО ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО 
ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь. 

141.9.1. ЙиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР Ф УзиОгі лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) Тіз лСгОбОмж гСгОмСз е ТСеТОХФкзСй еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя. 

К мОзСйФ гСгОмзФ, еСзТПйО, еОекОпОюмьУя: 
 зОгОУмТСбі кСйПТж еПйПиькжХ гіиякСз, гия язжХ бжекОпОємьУя йікійОиькП лСгОмзСбП 

еСаСб'яеОккя, їХ кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО мО лиСсО; 
 УФйО еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, УФйО йікійОиькСвС 

лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя сСгС зСдкСї еПйПиькСї гіиякзж СзТПйС; 
 еОвОиькО УФйО УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, зСкмТСиь еО 

УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, лСб'яеОкжХ е бжТСакжомбСй мО 
ТПОиіеОоією биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії мО/ОаС е биОУкіУмю мО/ОаС 
зСТжУмФбОккяй (СТПкгСю, УФаСТПкгСю, ПйнімПбежУСй, лСУміРкжй зСТжУмФбОккяй) 
еПйПиькжйж гіиякзОйж, бігкПУПкжйж гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, мО бжекОпПкжХ 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.9.2 ОаС 141.9.3 лФкзмФ 141.9 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ 
бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз (гОиі Ф оьСйФ лФкзмі - еОвОиькО УФйО УлиОпПкжХ 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз) лТСмявСй 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

 Тіекжоя йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю 
УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз. 

141.9.2. Дия лиОмкжзО лСгОмзФ, Ф язСвС пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
мСбОТСбжТСакжомбО еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкО біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
14.1.262 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, гСТібкює ОаС лПТПбжсФє 75 бігУСмзіб, Тіекжоя 
йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю 
УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз СапжУиюємьУя 
рияХСй бігкійОккя біг еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еОвОиькСї УФйж 
УлиОпПкжХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО 
СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз. 

ДС УФйж УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз 
бігкСУямьУя: 

 лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб; 
 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа, язі 

лПТПаФбОюмь е лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф мТФгСбжХ ОаС ожбіиькС-лТОбСбжХ бігкСУжкОХ 
(зТій гСХСгіб, язі УлиОпПкі еО лТжгаОккя мСбОТіб Ф ніежпкжХ СУіа), е гСХСгіб еО 
гСвСбСТОйж СТПкгж, УФаСТПкгж, ПйнімПбежУФ еПйПиькжХ гіиякСз 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя; 

 єгжкжР лСгОмСз (Ф ТОеі лПТПХСгФ Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі іе УлТСсПкСї УжУмПйж 
СлСгОмзФбОккя кО еОвОиькФ); 

 еПйПиькжР лСгОмСз еО еПйПиькі гіиякзж, бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь; 
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 ТПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж; 
 20 бігУСмзіб бжмТОм кО УлиОмФ СТПкгкСї лиОмж еО бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 

Фвігь еПйПиькі гіиякзж, СТПкгСгОбояйж язжХ є юТжгжпкі СУСаж, мО/ОаС язі 
лПТПаФбОюмь Ф гПТдОбкіР пж зСйФкОиькіР биОУкСУмі. 

К УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз кП 
бТОХСбФюмьУя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкі Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі УФйж 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб. 

141.9.3. Дия лиОмкжзО лСгОмзіб, Ф язСвС пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
мСбОТСбжТСакжомбО еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкО біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
14.1.262 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, УмОкСбжмь йПкрП 75 бігУСмзіб, Тіекжоя йід 
УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз СапжУиюємьУя рияХСй 
бігкійОккя біг еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еОвОиькСї УФйж 
УлиОпПкжХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО 
СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз. 

ДС УФйж УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз 
бігкСУямьУя: 

 лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб Ф ТСейіТі, лТСлСТоіРкСйФ пОУмоі 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО мОзСвС лиОмкжзО еО лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкіР біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.262 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 
оьСвС КСгПзУФ; 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа, язі 
лПТПаФбОюмь е лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф мТФгСбжХ ОаС ожбіиькС-лТОбСбжХ бігкСУжкОХ 
(зТій гСХСгіб, язі УлиОпПкі еО лТжгаОккя мСбОТіб Ф ніежпкжХ СУіа), Ф ТСейіТі, 
лТСлСТоіРкСйФ пОУмоі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО мОзСвС лиОмкжзО 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкіР біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.262 лФкзмФ 
14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа еО 
гСвСбСТОйж СТПкгж, УФаСТПкгж, ПйнімПбежУФ еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь; 

 єгжкжР лСгОмСз лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж (Ф ТОеі лПТПХСгФ Ф 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі іе УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя кО еОвОиькФ); 

 єгжкжР лСгОмСз лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж (Ф ТОеі лПТПХСгФ Ф 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі іе УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя кО еОвОиькФ) Ф 
ТСейіТі, лТСлСТоіРкСйФ пОУмоі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО мОзСвС 
лиОмкжзО еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкіР біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.262 
лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 

 еПйПиькжР лСгОмСз еО еПйПиькі гіиякзж, бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь; 
 ТПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж Ф ТСейіТі, лТСлСТоіРкСйФ пОУмоі 

УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО мОзСвС лиОмкжзО еО лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкіР біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.262 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 
оьСвС КСгПзУФ; 

 20 бігУСмзіб бжмТОм кО УлиОмФ СТПкгкСї лиОмж еО бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
Фвігь еПйПиькі гіиякзж, СТПкгСгОбояйж язжХ є юТжгжпкі СУСаж, мО/ОаС язі 
лПТПаФбОюмь Ф гПТдОбкіР пж зСйФкОиькіР биОУкСУмі. 

К УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз кП 
бТОХСбФюмьУя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкі Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі УФйж 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб. 

141.9.4. К ТОеі бжзСТжУмОккя еПйПиькСї гіиякзж кО лТОбі ПйнімПбежУФ лСгОмСз кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ, УлиОпПкі ліг пОУ егіРУкПккя бжлиОм еО мОзжй гСвСбСТСй 
ПйнімПбежУФ, сСТіпкС бТОХСбФюмьУя Ф пОУмоі, ТСеТОХСбОкіР лТСлСТоіРкС гС ТіпкСї УФйж 
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кОТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії кО кПйОмПТіОиькжР Озмжб Ф бжвиягі лТОбО зСТжУмФбОккя 
еПйПиькСю гіиякзСю еО гСвСбСТСй ПйнімПбежУФ. 

141.9.5. ЙТж лСежмжбкСйФ екОпПккі Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО 
бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж бжекОпПкФ б 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії УФйФ лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС лігиявОє УлиОмі гС 
аюгдПмФ, кО УФйФ мОзСвС лСежмжбкСвС екОпПккя мО УлиОмжмж мОзФ еаіиьрПкФ УФйФ лСгОмзФ 
гС аюгдПмФ б лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй гия УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб. 

К ТОеі бжекОпПккя лиОмкжзСй лСгОмзФ біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя Ф 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі лСежмжбкП екОпПккя Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС 
йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, 
лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз лігиявОє УлиОмі гС аюгдПмФ б лСТягзФ мО 
УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй гия УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб. 

ЛФйО лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб Ф пОУмжкі лСежмжбкСвС екОпПккя мОзСї Тіекжоі кП 
бТОХСбФємьУя Ф еОвОиькіР УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ 
еПйПиькжХ гіиякСз Ф кОУмФлкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі. 

ЙСежмжбкП екОпПккя Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО 
СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз є пОУмжкСю еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб. 

141.91. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя ТПежгПкміб Дія Лімі - лиОмкжзіб лСгОмзФ кО СУСаижбжХ 
ФйСбОХ 

141.91.1. КПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ УлиОпФє лСгОмСз кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО УмОбзОйж, бжекОпПкжйж біглСбігкС гС лФкзміб 136.1 мО 136.8 
УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ. 

141.91.2. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ 
ФйСбОХ є СлПТОоії е: 

141.91.2.1. бжлиОмж гжбігПкгіб биОУкжзФ зСТлСТОмжбкжХ лТОб (зТій биОУкжзО 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб, язжР є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ) 
Ф УФйі, бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 135.2.1.1 ліглФкзмФ 135.2.1 
лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ; 

141.91.2.2. бжлиОмж Ф вТСрСбіР нСТйі мО/ОаС бігйіккіР біг вТСрСбСї нСТйі е лСбПТкПккя 
(бжлиОмж, лПТПгОпі) бкПУзіб мО/ОаС ікржХ УФй биОУкжзФ зСТлСТОмжбкжХ лТОб (зТій биОУкжзО 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб, язжР є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ) 
Ф еб'яезФ е бжХСгСй мОзСвС биОУкжзО іе УзиОгФ ФпОУкжзіб/ОзоіСкПТіб юТжгжпкСї СУСаж - 
ПйімПкмО мОзжХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб, иізбігОоією мОзСї юТжгжпкСї СУСаж - ПйімПкмО, 
ебСТСмкжй бжзФлСй ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ биОУкжХ 
ОзоіР (пОУмСз, лОїб) Ф УФйі, бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 135.2.1.2 
ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ; 

141.91.2.21. бжлиОмж Ф вТСрСбіР нСТйі мО/ОаС бігйіккіР біг вТСрСбСї нСТйі СУСаі, язО кП є 
ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, Ф еб'яезФ е лСвОрПккяй ОаС 
ебСТСмкжй бжзФлСй оіккжХ лОлПТіб биОУкСї ПйіУії (зТій ОзоіР, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 
135.2.1.2 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ) б УФйі, бжекОпПкіР еО 
лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 135.2.1.21 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 
оьСвС КСгПзУФ; 

141.91.2.3. бжлиОмж Ф вТСрСбіР нСТйі мО/ОаС бігйіккіР біг вТСрСбСї нСТйі е лСбПТкПккя 
бкПУзіб ОаС УФйж, сС лПТПбжсФє УФйФ бкПУзіб, СУСаі, язО кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ мО язО кОгОиО йОРкС Ф УліиькФ гіяиькіУмь, Ф УФйі, 
бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 135.2.1.3 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 
135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ; 

141.91.2.4. бжлиОмж лТСоПкміб (Ф мСйФ пжУиі бзиюпПкжХ гС УФйж СУкСбкСвС аСТвФ (міиО 
зТПгжмФ), зСйіУіР, ікржХ бжкОвСТСг, бігрзСгФбОкь, рмТОніб, лПкі, сС лСб'яеОкі іе еОиФпПккяй 
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мО/ОаС бжзСТжУмОккяй зСрміб кО зСТжУмь СУіа, язі кП є ТПежгПкмОйж Дія Лімі - лиОмкжзОйж 
лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, Ф УФйі мО еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмОйж 
135.2.1.4, 135.2.1.5 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС: 
О) СТПкгкжХ (иіежквСбжХ) лиОмПдіб, зТій лТСоПкміб мО зСйіУіР еО гСвСбСТОйж нікОкУСбСвС 

иіежквФ; 
а) лиОмПдіб Ф ТОХФкСз лСвОрПккя еОаСТвСбОкСУмі ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ 

кО СУСаижбжХ ФйСбОХ еО СмТжйОкП кжй йОРкС (ТСаСмж, лСУиФвж), бзиюпОюпж УФйж, сС 
бжекОюмьУя біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі яз нікОкУСбі бжмТОмж, зТій лТСоПкміб, зСйіУіР, 
ікржХ бжкОвСТСг, бігрзСгФбОкь, бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй оьСвС ліглФкзмФ; 

б) лиОмПдіб Ф ТОХФкСз лСбПТкПккя СгПТдОкСї УФйж лСежзж, зТПгжмФ мО/ОаС ікрСвС 
еОлСежпПккя; 

141.91.2.5. лПТПгОпі йОРкО (кОгОккя ТСаім, лСУиФв) (лПТПгОпі Тжежзіб, лСб'яеОкжХ е лТОбСй 
биОУкСУмі, ОаС лПТПгОпі ТПеФиьмОміб ТСаім, лСУиФв) СУСаі, язО кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, аПе бжУФбОккя бжйСв сСгС зСйлПкУОоії РСвС (їХ) 
бОТмСУмі, Ф мСйФ пжУиі е аПеСлиОмкСї лПТПгОпі йОРкО (ТСаім, лСУиФв) Ф УФйі, бжекОпПкіР еО 
лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 135.2.1.6 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 
оьСвС КСгПзУФ; 

141.91.2.6. бжлиОмж (кОгОккя) СУСаі, язО кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ, нікОкУСбСї гСлСйСвж б УФйі, бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж 
ліглФкзмОйж 135.2.1.7, 135.2.1.8, 135.2.1.81 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС 
КСгПзУФ; 

141.91.2.7. бжлиОмж (лПТПзОеФ), сС егіРУкюємьУя Ф вТСрСбіР нСТйі мО/ОаС Ф бігйіккіР біг 
вТСрСбСї нСТйі кО зСТжУмь кПТПежгПкмО (зТій бжлОгзіб егіРУкПккя мОзжХ СлПТОоіР 
кПТПежгПкмСй пПТПе РСвС лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС б КзТОїкі) Ф еб'яезФ е: 

О) лСвОрПккяй аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь (Ф мСйФ пжУиі лТСоПкміб, зСйіУіР, ікржХ бжкОвСТСг, 
бігрзСгФбОкь, рмТОніб, лПкі) еО зТПгжмОйж (лСежзОйж), сС кП еОТОХСбОкі кО ТОХФкзж б 
ФзТОїкУьзжХ аОкзОХ ОаС кП УлТяйСбОкі кО СлиОмФ йОРкО, сС екОХСгжмьУя кО мПТжмСТії 
КзТОїкж ОаС ійлСТмСбОкП кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 

а) лСвОрПккяй еСаСб'яеОкь еО бжекОкжйж рмТОнОйж, лПкПю, кПФУмСРзСю, 
бігрзСгФбОккяй еажмзіб, зСйлПкУОоією кПСгПТдОкСвС гСХСгФ (ФлФсПкСї бжвСгж), 
кОТОХСбОкжХ біглСбігкС гС бжйСв ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО мО ожбіиькС-лТОбСбжХ 
гСвСбСТіб; 

б) бзиОгПккяй б Са'єзмж ікбПУмжоіР (Ф мСйФ пжУиі лТжгаОккяй йОРкО), ТСемОрСбОкі еО 
йПдОйж мПТжмСТії КзТОїкж; 

в) лТжгаОккяй ТСаім (лСУиФв) Ф УФйі, бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж 
ліглФкзмСй 135.2.1.9 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ; 

141.91.2.8. лПТПгОпі йОРкО (бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв) СУСаі, язО кП є ТПежгПкмСй 
Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, еО гСвСбСТСй, сС лПТПгаОпОє бжлиОмФ 
зСйлПкУОоії бОТмСУмі мОзСвС йОРкО (ТСаім, лСУиФв) Ф УФйі, бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, 
бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 135.2.1.10 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС 
КСгПзУФ; 

141.91.2.9. бжлиОмж зСрміб мО/ОаС лПТПгОпі йОРкО (бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв) 
ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, язжР лТСбОгжмь гіяиькіУмь 
еО ТОХФкСз мО еО гСТФпПккяй кПТПежгПкмО, кО зСТжУмь мОзСвС кПТПежгПкмО (ФлСбкСбОдПкСї 
кжй СУСаж) б йПдОХ біглСбігкСвС гСвСбСТФ зСйіУії, гСТФпПккя, ОвПкмУьзСвС гСвСбСТФ пж 
ОкОиСвіпкжХ гСвСбСТіб Ф УФйі, бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 
135.2.1.11 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ; 

141.91.2.10. бжлиОмж ТСяимі СУСаі, язО кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ, Ф УФйі, бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмОйж 135.2.1.12, 
135.2.1.13 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ; 
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141.91.2.11. бжлиОмж Ф вТСрСбіР нСТйі мО/ОаС бігйіккіР біг вТСрСбСї нСТйі Ф еб'яезФ іе 
егіРУкПккяй бкПУзФ гС УмОмФмкСвС зОлімОиФ ОаС Ф УліиькФ гіяиькіУмь, б гСбіТпП ФлТОбиіккя, 
язсС СмТжйФбОпПй мОзжХ зСрміб мО/ОаС йОРкО є СУСаО, язО кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, Ф УФйі, бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж 
ліглФкзмСй 135.2.1.14 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ; 

141.91.2.12. бжлиОмж Ф вТСрСбіР нСТйі мО/ОаС бігйіккіР біг вТСрСбСї нСТйі Ф еб'яезФ е 
лТжгаОккяй йОРкО (ТСаім, лСУиФв) Ф лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ б УФйі, бжекОпПкіР еО 
лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 135.2.1.15 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 
оьСвС КСгПзУФ; 

141.91.2.13. лПТПзОеФ зСрміб е ТОХФкзіб ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ б ФзТОїкУьзжХ аОкзОХ кО ТОХФкзж мОзСвС лиОмкжзО, бігзТжмі еО зСТгСкСй, 
Ф УФйі, бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 135.2.1.16 ліглФкзмФ 135.2.1 
лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ; 

141.91.2.14. лПТПзОеФ (УлиОмж) зСрміб мО/ОаС лПТПгОпі йОРкО СУСаі, язО кП є ТПежгПкмСй 
Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, Ф еб'яезФ е лСвОрПккяй еСаСб'яеОкь еО 
бжекОкжйж рмТОнОйж, лПкПю, кПФУмСРзСю, бігрзСгФбОккяй еажмзіб, зСйлПкУОоією 
кПСгПТдОкСвС гСХСгФ (ФлФсПкСї бжвСгж), кОТОХСбОкжХ біглСбігкС гС бжйСв ожбіиькСвС 
еОзСкСгОбУмбО мО ожбіиькС-лТОбСбжХ гСвСбСТіб, Ф УФйі, бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, 
бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 135.2.1.17 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС 
КСгПзУФ. ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС СлПТОоіР, сС лігиявОюмь 
СлСгОмзФбОккю біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.91.2.7 оьСвС ліглФкзмФ; 

141.91.2.15. вСУлСгОТУьзі СлПТОоії, сС бжекОюмьУя зСкмТСиьСбОкжйж біглСбігкС гС УмОммі 
39 оьСвС КСгПзУФ, язсС їХ ФйСбж кП біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", Ф УФйі, 
бжекОпПкіР еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 141.91.3 оьСвС лФкзмФ. 

141.91.3. ЙСТягСз бжекОпПккя аОеж СлСгОмзФбОккя ліг пОУ егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкжХ 
СлПТОоіР, ФйСбж язжХ кП біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж" 

ЗПеОиПдкС біг СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй, язсС ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз 
лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ егіРУкює зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, бжекОпПкі УмОммПю 39 оьСвС 
КСгПзУФ, ФйСбж язжХ кП біглСбігОюмь лТжкожлФ "бжмявкФмСї ТФзж", аОеО СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО мОзжйж СлПТОоіяйж, сС СлСгОмзСбФємьУя еО УмОбзСю, 
бжекОпПкСю біглСбігкС гС лФкзмФ 136.1 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, бжекОпОємьУя СзТПйС кО 
Тібкі: 

 лПТПбжсПккя оікж, бжекОпПкСї еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж", кОг гСвСбіТкСю 
(зСкмТОзмкСю) бОТміУмю (бОТміУмю, еО язСю біглСбігкО СлПТОоія лСбжккО 
бігСаТОдОмжУя біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі) ТПОиіеСбОкСвС 
(ТПОиіеСбОкжХ) йОРкО (ТСаім, лСУиФв); 

 лПТПбжсПккя гСвСбіТкСї (зСкмТОзмкСї) бОТмСУмі (бОТмСУмі, еО язСю біглСбігкО 
СлПТОоія лСбжккО бігСаТОдОмжУя біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі) 
лТжгаОкСвС (лТжгаОкжХ) йОРкО (ТСаім, лСУиФв) кОг оікСю, бжекОпПкСю еО лТжкожлСй 
"бжмявкФмСї ТФзж". 

К ТОеі язсС УФйО (її пОУмжкО), бжекОпПкО евігкС е ОаеОоОйж гТФвжй - пПмбПТмжй оьСвС 
ліглФкзмФ яз аОеО СлСгОмзФбОккя еО СзТПйСю зСкмТСиьСбОкСю СлПТОоією: 

О) аФиО СлСгОмзСбОкО лСгОмзСй кО гСХСгж кПТПежгПкмО біглСбігкС гС лФкзмФ 141.4 оієї 
УмОммі, біглСбігкО УФйО кОТОХСбОкСвС (УлиОпПкСвС) лСгОмзФ кО гСХСгж кПТПежгПкмО 
еОТОХСбФємьУя Ф ейПкрПккя УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОє УлиОмі еО мОзСю зСкмТСиьСбОкСю 
СлПТОоією біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.91.2.15 ліглФкзмФ 141.91.2 оьСвС лФкзмФ еО аОеСбСю 
(СУкСбкСю) УмОбзСю; 

а) Ф лСлПТПгкіХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгОХ аФиО бзиюпПкО гС аОеж СлСгОмзФбОккя, 
бжекОпПкСї евігкС е ліглФкзмСй 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ, УФйО лСгОмзФ, 
кОТОХСбОкО (УлиОпПкО) б лСлПТПгкіХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгОХ кО мОзФ УФйФ (її пОУмжкФ) 
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еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 136.8 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, еОТОХСбФємьУя Ф 
ейПкрПккя УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОє УлиОмі еО мОзСю зСкмТСиьСбОкСю СлПТОоією 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.91.2.15 ліглФкзмФ 141.91.2 оьСвС лФкзмФ еО аОеСбСю (СУкСбкСю) 
УмОбзСю. 

ЗОвОиькО УФйО, кО язФ йСдП аФмж ейПкрПкС лСгОмСз біглСбігкС гС ліглФкзміб "О" і "а" 
оьСвС ліглФкзмФ, кП йСдП лПТПбжсФбОмж УФйФ мОзСвС лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкФ еО аОеСбСю 
(СУкСбкСю) УмОбзСю біг аОеж СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкСї евігкС е ОаеОоОйж гТФвжй - 
пПмбПТмжй оьСвС ліглФкзмФ. 

К ТОеі язсС УФйО (її пОУмжкО), бжекОпПкО евігкС е ОаеОоОйж гТФвжй - пПмбПТмжй оьСвС 
ліглФкзмФ яз аОеО СлСгОмзФбОккя еО зСкмТСиьСбОкСю СлПТОоією, б кОУмФлкжХ ебімкжХ 
(лСгОмзСбжХ) лПТіСгОХ лігиявОмжйП бзиюпПккю гС аОеж СлСгОмзФбОккя еО СлПТОоіяйж, сС 
лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.91.2 (зТій ліглФкзмФ 141.91.2.15) 
оьСвС лФкзмФ еО УмОбзСю, бжекОпПкСю евігкС е лФкзмСй 136.8 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, мОзО 
УФйО (її пОУмжкО) бТОХСбФбОмжйПмьУя Ф ейПкрПккя аОеж СлСгОмзФбОккя, сС ТСеТОХСбФємьУя 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135 оьСвС КСгПзУФ, еО мОзжйж 
СлПТОоіяйж. 

141.91.4. ЯзсС ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ є 
зСкмТСиююпСю СУСаСю, СзТПйжй Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб, сС СлСгОмзСбФємьУя еО аОеСбСю (СУкСбкСю) УмОбзСю, є УзСТжвСбОкжР 
лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, бжекОпПкжР біглСбігкС гС УмОммі 392 оьСвС 
КСгПзУФ. 

141.10. Дия лПТПХСгФ кО СлСгОмзФбОккя яз ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ ОаС бігйСбж біг мОзСвС СлСгОмзФбОккя юТжгжпкО СУСаО лСгОє гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО УбСєю лСгОмзСбСю ОгТПУСю біглСбігкФ еОябФ. 

ЛСТйО еОябж, лСТягСз її лСгОккя мО ТСевиягФ зСкмТСиююпжй СТвОкСй бУмОкСбиююмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

141.10.1. ЗОябО лТС лПТПХіг кО СлСгОмзФбОккя яз ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ 
кО СУСаижбжХ ФйСбОХ лСгОємьУя еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі (Ф 
мСйФ пжУиі гС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ ліг пОУ ебПТкПккя лТС кОаФммя УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія 
Лімі Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї 
ПзСкСйізж б КзТОїкі") е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО 
ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 

141.10.2. ЮТжгжпкі СУСаж, язі лСгОиж еОябФ лТС лПТПХіг кО СлСгОмзФбОккя яз ТПежгПкмО 
Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ гС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ ліг пОУ 
ебПТкПккя лТС кОаФммя УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.10.1 оьСвС 
лФкзмФ, ббОдОюмьУя ТПежгПкмОйж Дія Лімі - лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ е 
лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО збОТмОиСй, Ф язСйФ юТжгжпкФ СУСаФ бкПУПкС гС 
ТПєУмТФ Дія Лімі. 

КПежгПкм Дія Лімі, язжР є лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО еОвОиькжХ 
лігУмОбОХ, йСдП лТжРкямж ТірПккя лТС лПТПХіг кО СлСгОмзФбОккя яз ТПежгПкмО Дія Лімі - 
лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ рияХСй лСгОккя біглСбігкСї еОябж гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кП ліекірП кід еО 15 зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ кОУмФлкСвС 
зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ. МОзжР ТПежгПкм Дія Лімі ббОдОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО збОТмОиСй, Ф язСйФ гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСгОкО біглСбігкО еОябО. КПежгПкм Дія Лімі, язжР є лиОмкжзСй 
лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ, йСдП егіРУкжмж лПТПХіг кО 
СлСгОмзФбОккя яз ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ Сгжк ТОе 
лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ. 

141.10.3. ЮТжгжпкО СУСаО, язО бкПУПкО гС ТПєУмТФ Дія Лімі, ОиП кП лСгОиО еОябФ лТС 
лПТПХіг кО СлСгОмзФбОккя яз ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, 
ббОдОємьУя ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 
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141.10.4. Дия бігйСбж біг СлСгОмзФбОккя яз ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ ТПежгПкм Дія Лімі кП ліекірП кід еО 10 зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ 
кСбСвС зОиПкгОТкСвС ТСзФ лСгОє гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО УбСєю лСгОмзСбСю ОгТПУСю 
еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ еОябФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб 
КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСбіТпі лСУиФвж". 

141.11. К ТОеі егіРУкПккя ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ 
СлПТОоії, сС лігиявОє СлСгОмзФбОккю СгкСпОУкС е гбСХ пж аіиьрП лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ 
ліглФкзмОйж 141.91.2.1 - 141.91.2.14 ліглФкзмФ 141.91.2 лФкзмФ 141.91 оієї УмОммі, 
СлСгОмзФбОккя егіРУкюємьУя Сгжк ТОе еО йОзУжйОиькСю аОеСю СлСгОмзФбОккя. ЯзсС мОзО 
СлПТОоія лігиявОє СлСгОмзФбОккю мОзСд біглСбігкС гС ліглФкзмФ 141.91.2.15 оієї УмОммі, 
мОзСд еОУмСУСбФюмьУя кСТйж ліглФкзмФ 141.91.3 лФкзмФ 141.91 оієї УмОммі. 

141.12. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е лПТрСвС лТСгОдФ еО гСвСбСТОйж зФлібиі-
лТСгОдФ кПлСгіиькСвС джмиСбСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС 
Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС егіРУкююмь СлПТОоії е лПТрСвС лТСгОдФ 
кПлСгіиькСвС джмиСбСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО 
джмиСбСї кПТФХСйСУмі, лСТяг е кСТйОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй, йОюмь лТОбС 
бжекОпОмж лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб е ФТОХФбОккяй 
СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй. 

141.12.1. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ейПкрФємьУя кО УФйФ гСХСгФ 
(бжТФпзж), сС аФиО бТОХСбОкО еОйСбкжзСй аФгібкжомбО, гПбПиСлПТСй аФгібкжомбО, Ф 
нікОкУСбСйФ ТПеФиьмОмі гС СлСгОмзФбОккя б лСмСпкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі еО 
СлПТОоією іе лПТрСвС лТСгОдФ (лПТПгОпі лСзФлою) кПлСгіиькСвС джмиСбСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі. 

141.12.2. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя кО УФйФ кОТОХСбОкжХ Ф 
аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ бжмТОм, сС нСТйФюмь УСаібОТміУмь кПлСгіиькСвС джмиСбСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі, язО аФиО 
бТОХСбОкО еОйСбкжзСй аФгібкжомбО, гПбПиСлПТСй аФгібкжомбО, Ф нікОкУСбСйФ ТПеФиьмОмі 
гС СлСгОмзФбОккя еО СлПТОоією іе лПТрСвС лТСгОдФ (лПТПгОпі лСзФлою) кПлСгіиькСвС 
джмиСбСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО джмиСбСї 
кПТФХСйСУмі. 

141.12.3. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя кО УФйФ гСХСгФ 
(бжТФпзж) біг СлПТОоіР іе лПТрСвС лТСгОдФ (лПТПгОпі лСзФлою) кПлСгіиькСвС джмиСбСвС 
Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі, язО Ф 
лСлПТПгкіХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгОХ ейПкржиО нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя еОйСбкжзО аФгібкжомбО, гПбПиСлПТО аФгібкжомбО, Ф мСйФ лСгОмзСбСйФ 
(ебімкСйФ) лПТіСгі, Ф язСйФ бігаФбОємьУя лТжРкяммя б ПзУлиФОмОоію еОзікпПкСвС 
аФгібкжомбСй біглСбігкСвС Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі. 

141.12.4. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ейПкрФємьУя кО УФйФ кОТОХСбОкжХ Ф 
аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ бжмТОм, сС нСТйФюмь УСаібОТміУмь кПлСгіиькСвС джмиСбСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі, язО Ф лСлПТПгкіХ 
лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгОХ еаіиьржиО нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя 
еОйСбкжзО аФгібкжомбО, гПбПиСлПТО аФгібкжомбО, Ф мСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, Ф 
язСйФ бігаФбОємьУя лТжРкяммя б ПзУлиФОмОоію еОзікпПкСвС аФгібкжомбСй біглСбігкСвС 
Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі. 

141.13. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя гіяиькСУмі е мСТвібиі бОиюмкжйж оіккСУмяйж Ф 
вСмібзСбіР нСТйі. 

141.13.1. ЙиОмкжзж лСгОмзФ, язі егіРУкююмь гіяиькіУмь е мСТвібиі бОиюмкжйж оіккСУмяйж 
Ф вСмібзСбіР нСТйі, УлиОпФюмь сСйіУяоя, кП ліекірП СУмОккьСвС СлПТОоіРкСвС (аОкзібУьзСвС) 
гкя лСмСпкСвС йіУяоя, ОбОкУСбжР бкПУСз е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО зСдкжР 
лФкзм СайікФ ікСеПйкСї бОиюмж, бкПУПкжР гС КПєУмТФ лФкзміб СайікФ ікСеПйкСї бОиюмж 
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УмОкСй кО лПТрП пжУиС лСмСпкСвС йіУяоя, Ф ТСейіТі, бжекОпПкСйФ ліглФкзмСй 141.13.2 
оьСвС лФкзмФ. 

Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя гіяиькСУмі е мСТвібиі бОиюмкжйж оіккСУмяйж Ф вСмібзСбіР нСТйі 
ліг лФкзмСй СайікФ ікСеПйкСї бОиюмж ТСеФйіємьУя УмТФзмФТкжР/бігСзТПйиПкжР лігТСегіи, 
сС бігзТжбОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бОиюмФ і 
бОиюмкі СлПТОоії" йОє лТОбС егіРУкюбОмж мСТвібию бОиюмкжйж оіккСУмяйж Ф вСмібзСбіР 
нСТйі, е йПмСю егіРУкПккя мСТвібиі ікСеПйкСю бОиюмСю Ф вСмібзСбіР нСТйі. 

141.13.2. АбОкУСбжР бкПУСз е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб УлиОпФємьУя Ф ТСейіТі: 
О) мТьСХ йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй УмОкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС 

(лСгОмзСбСвС) ТСзФ, еО зСдкжР лФкзм СайікФ ікСеПйкСї бОиюмж, ТСемОрСбОкжР Ф кОУПиПкСйФ 
лФкзмі, пжУПиькіУмь кОУПиПккя язСвС лПТПбжсФє 50 мжУяп, еО УмОмжУмжпкжйж гОкжйж 
пжУПиькСУмі кОябкСвС кОУПиПккя КзТОїкж, ТСейісПкжйж кО бПа-УОРмі УлПоіОиькС 
ФлСбкСбОдПкСвС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж б вОиФеі УмОмжУмжзж УмОкСй кО 1 
Уіпкя ТСзФ, сС лПТПгФє лСмСпкСйФ ТСзФ; 

а) Сгкієї йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй УмОкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) ТСзФ, еО зСдкжР лФкзм СайікФ ікСеПйкСї бОиюмж, ТСемОрСбОкжР б ікржХ, зТій 
лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй "О" оьСвС ліглФкзмФ, кОУПиПкжХ лФкзмОХ ОаС еО йПдОйж кОУПиПкжХ 
лФкзміб. 

141.13.3. АбОкУСбі бкПУзж е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, УлиОпПкі біглСбігкС гС 
оьСвС лФкзмФ, є кПбіг'єйкСю пОУмжкСю лСгОмзФ кО лТжаФмСз. 

ЛлиОпПкО лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ УФйО ОбОкУСбжХ бкПУзіб е лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб ейПкрФє лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб, ТСеТОХСбОкі еО ТПеФиьмОмОйж мОзСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ еО 
УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 136.1 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, Ф УФйі, сС кП лПТПбжсФє УФйФ 
кОТОХСбОкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еО мОзжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг. 

К ТОеі язсС УФйО ОбОкУСбСвС бкПУзФ, лСлПТПгкьС УлиОпПкСвС лТСмявСй ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) ТСзФ, лПТПбжсФє УФйФ кОТОХСбОкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еО мОзжР 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, УФйО мОзСвС лПТПбжсПккя кП лПТПкСУжмьУя Ф ейПкрПккя 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб. 

ЛФйО УлиОпПкжХ ОбОкУСбжХ бкПУзіб е лСгОмзФ кО лТжаФмСз кП лігиявОє лСбПТкПккю 
лиОмкжзФ лСгОмзФ яз кОгйіТФ мО/ОаС лСйжизСбС УлиОпПкі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя, кП йСдП 
аФмж еОТОХСбОкО б ТОХФкСз ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб (СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб) мО кО кПї кП 
лСржТююмьУя лСиСдПккя УмОммі 43 оьСвС КСгПзУФ. 

141.13.4. ГТСрСбП еСаСб'яеОккя Ф бжвиягі ОбОкУСбСвС бкПУзФ е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб ббОдОємьУя ФевСгдПкжй Ф йСйПкм бжкжзкПккя мОзСвС еСаСб'яеОккя, язжР 
бжекОпОємьУя еО зОиПкгОТкСю гОмСю, бУмОкСбиПкСю ліглФкзмСй 141.13.1 оьСвС лФкзмФ гия 
вТОкжпкСвС УмТСзФ УлиОмж ОбОкУСбСвС бкПУзФ е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб гС 
біглСбігкСвС аюгдПмФ. 

К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб кП УлиОпФє ФевСгдПкФ УФйФ ОбОкУСбСвС бкПУзФ е лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб лТСмявСй УмТСзФ, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 141.13.1 оьСвС лФкзмФ, 
мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб лТжмявОємьУя гС біглСбігОиькСУмі Ф бжвиягі рмТОнФ б ТСейіТОХ, 
бжекОпПкжХ УмОммПю 124 оьСвС КСгПзУФ. 

141.13.5. ЗОоіСкОиькжР аОкз КзТОїкж гС 10 пжУиО (бзиюпкС) лСмСпкСвС йіУяоя лСгОє гС 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
ікнСТйОоію лТС лФкзмж СайікФ ікСеПйкСї бОиюмж, бкПУПкі гС КПєУмТФ лФкзміб СайікФ 
ікСеПйкСї бОиюмж УмОкСй кО лПТрП пжУиС лСмСпкСвС йіУяоя, іе еОекОпПккяй їХ 
йіУоПекОХСгдПккя мО УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, біг ійПкі язСвС біглСбігкжР лФкзм СайікФ 
ікСеПйкСї бОиюмж йОє лТОбС егіРУкюбОмж мСТвібию ікСеПйкСю бОиюмСю Ф вСмібзСбіР нСТйі. 
ІкнСТйОоія лСгОємьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж еО 
лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ. 
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ЛмОммя 142. ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя 
142.1. ЗбіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмСз ліглТжєйУмб мО СТвОкіеОоіР, язі 

еОУкСбОкі вТСйОгУьзжйж Са'єгкОккяйж СУіа е ікбОиігкіУмю і є їХ лСбкСю биОУкіУмю, 
СмТжйОкжР біг лТСгОдФ (лСУмОпОккя) мСбОТіб, бжзСкОккя ТСаім і кОгОккя лСУиФв, зТій 
лігОзожекжХ мСбОТіб, лСУиФв іе лСУмОбзж лігОзожекжХ мСбОТіб, СмТжйОкжХ Ф йПдОХ гСвСбСТіб 
зСйіУії (зСкУжвкОоії), лСТФзж, гСТФпПккя, гСбіТпСвС ФлТОбиіккя, ікржХ ожбіиькС-лТОбСбжХ 
гСвСбСТіб, сС ФлСбкСбОдФюмь мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ егіРУкюбОмж лСУмОпОккя мСбОТіб 
біг ійПкі мО еО гСТФпПккяй ікрСї СУСаж аПе лПТПгОпі лТОбО биОУкСУмі кО мОзі мСбОТж, гП 
лТСмявСй лСлПТПгкьСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ зіиьзіУмь СУіа е ікбОиігкіУмю, язі 
йОюмь мОй СУкСбкП йіУоП ТСаСмж, УмОкСбжмь кП йПкр яз 50 бігУСмзіб УПТПгкьССаиізСбСї 
пжУПиькСУмі рмОмкжХ лТОоібкжзіб СаиізСбСвС УзиОгФ еО ФйСбж, сС нСкг СлиОмж лТОоі мОзжХ 
СУіа е ікбОиігкіУмю УмОкСбжмь лТСмявСй ебімкСвС лПТіСгФ кП йПкр яз 25 бігУСмзіб УФйж 
еОвОиькжХ бжмТОм кО СлиОмФ лТОоі. 

ЗОекОпПкі ліглТжєйУмбО мО СТвОкіеОоії вТСйОгУьзжХ Са'єгкОкь СУіа е ікбОиігкіУмю йОюмь 
лТОбС еОУмСУСбФбОмж ою ліиьвФ еО кОябкСУмі гСебСиФ кО лТОбС зСТжУмФбОккя мОзСю 
ліиьвСю, язжР бжгОємьУя ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
СУкСбж УСоіОиькСї еОХжсПкСУмі СУіа е ікбОиігкіУмю б КзТОїкі". 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв сСгС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя бжбіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя 
зСрміб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е оьСвС лСгОмзФ еО 
ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, О мОзСд УлиОмжмж 
лПкю, кОТОХСбОкФ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

ЙіглТжєйУмбО мО СТвОкіеОоії, кО язі лСржТюємьУя гія оьСвС лФкзмФ, ТПєУмТФюмьУя Ф 
біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкі б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ гия лиОмкжзіб оьСвС 
лСгОмзФ. 

142.2. ЗО лПТіСг лігвСмСбзж гС екяммя і екяммя е ПзУлиФОмОоії ПкПТвСаиСзіб 
НСТкСажиьУьзСї АДЛ мО лПТПмбСТПккя Са'єзмО "КзТжммя" кО ПзСиСвіпкС аПелПпкФ УжУмПйФ 
ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмСз НСТкСажиьУьзСї АДЛ, язсС мОзі зСрмж 
бжзСТжУмСбФюмьУя кО нікОкУФбОккя ТСаім е лігвСмСбзж гС екяммя і екяммя НСТкСажиьУьзСї 
АДЛ е ПзУлиФОмОоії мО лПТПмбСТПккя Са'єзмО "КзТжммя" кО ПзСиСвіпкС аПелПпкФ УжУмПйФ. 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв сСгС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя бжбіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя 
зСрміб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е оьСвС лСгОмзФ еО 
ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, О мОзСд 
УлиОмжмж лПкю, кОТОХСбОкФ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

142.3. ЗбіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмСз ліглТжєйУмб, СмТжйОкжР еО ТОХФкСз 
йідкОТСгкСї мПХкіпкСї гСлСйСвж ОаС еО ТОХФкСз зСрміб, язі лПТПгаОпОюмьУя б гПТдОбкСйФ 
аюгдПмі яз бкПУСз КзТОїкж гС НСТкСажиьУьзСвС нСкгФ "КзТжммя" гия ТПОиіеОоії 
йідкОТСгкСї лТСвТОйж - ЙиОкФ егіРУкПккя еОХСгіб кО Са'єзмі "КзТжммя" біглСбігкС гС 
лСиСдПкь КОйзСбСї ФвСгж йід КзТОїкСю мО ЄбТСлПРУьзжй аОкзСй ТПзСкУмТФзоії мО 
ТСебжмзФ УмСУСбкС гіяиькСУмі НСТкСажиьУьзСвС нСкгФ "КзТжммя" б КзТОїкі, гия лСгОиьрСї 
ПзУлиФОмОоії, лігвСмСбзж гС екяммя і екяммя ПкПТвСаиСзіб НСТкСажиьУьзСї АДЛ е 
ПзУлиФОмОоії, лПТПмбСТПккя Са'єзмО "КзТжммя" кО ПзСиСвіпкС аПелПпкФ УжУмПйФ мО 
еОаПелПпПккя УСоіОиькСвС еОХжУмФ лПТУСкОиФ НСТкСажиьУьзСї АДЛ. 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв сСгС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя бжбіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя 
зСрміб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е оьСвС лСгОмзФ еО 
ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, О мОзСд 
УлиОмжмж лПкю, кОТОХСбОкФ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

142.4. ЗбіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмСз ФпОУкжзО ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ, 
бзиюпПкСвС гС КПєУмТФ ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, біг егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі Ф 
УнПТОХ лПТПТСакСї лТСйжУиСбСУмі (ТСегіи 10, зиОУ 11.07 ТСегіиФ 11, ТСегіиж 13 – 17, 20 – 33 
КВДД 009:2010, зТій зиОУФ 24.10 ТСегіиФ 24 КВДД 009:2010 мО зТій бжТСакжомбО 
лігОзожекжХ мСбОТіб, еО бжзиюпПккяй бжТСакжомбО ОбмСйСаіиіб иПвзСбжХ, зФеСбіб гС кжХ, 
лТжпПліб мО кОліблТжпПліб, йСмСожзиіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, лТжекОпПкжХ гия 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_004
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лПТПбПеПккя 10 СУіа і аіиьрП, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб гия лПТПбПеПккя бОкмОдіб); Ф УнПТі 
еажТОккя, СаТСаиПккя Р бжгОиПккя бігХСгіб; бігкСбиПккя йОмПТіОиіб (ТСегіи 38 КВДД 
009:2010), зТій еОХСТСкПккя бігХСгіб, ОаС кОФзСбС-гСУиігкСї гіяиькСУмі (ТСегіи 72 КВДД 
009:2010) бжзиюпкС кО мПТжмСТії (б йПдОХ) ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ, лТСмявСй 10 лСУиігСбкжХ 
ТСзіб, лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО лПТрСвС йіУяоя зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ, сС бжекОпПкжР 
лиОмкжзСй лСгОмзФ – ФпОУкжзСй ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ Ф лСгОкіР кжй гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ еО йіУоПй ТПєУмТОоії мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ УзиОгПкіР Ф гСбіиькіР нСТйі еОябі лТС 
бжзСТжУмОккя лТОбО кО еОУмСУФбОккя лПТПгаОпПкСвС ожй лФкзмСй ебіиькПккя, ОиП кП 
ТОкірП гкя лСгОккя мОзСї еОябж. 

К ТОеі язсС зСкмТСиююпжй СТвОкСй лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя еОябж кП 
кОгОкС бігйСбФ Ф еОУмСУФбОккі лПТПгаОпПкСвС ожй лФкзмСй ебіиькПккя, мОзО еОябО 
ббОдОємьУя лТжРкямСю. ЗОябО лСгОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
лФкзмСй 42.4 УмОммі 42 оьСвС КСгПзУФ. ЙСбігСйиПккя лТС бігйСбФ Ф кОгОккі ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя кОгОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 42.4 
УмОммі 42 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗОУмСУФбОккя бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй лТОбжи СлСгОмзФбОккя гСлФУзОємьУя еО ФйСбж, 
сС ФпОУкжз ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ йОмжйП УмОмФУ мОзСвС ФпОУкжзО блТСгСбд кП йПкрП 10 
ТСзіб і лТСмявСй ожХ 10 ТСзіб: 

егіРУкює вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь бжзиюпкС кО мПТжмСТії і б йПдОХ ікгФУмТіОиькСвС 
лОТзФ. Дия лігмбПТгдПккя УмОмФУФ ФпОУкжзО ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ бжзСТжУмСбФюмьУя гОкі 
е КПєУмТФ ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб; 

кП кОТОХСбФє і кП бжлиОпФє гжбігПкгж (лТжТібкякі гС кжХ лиОмПді) кО зСТжУмь биОУкжзіб 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб. 

ЗП йОюмь лТОбО еОУмСУСбФбОмж бжекОпПкі ожй лФкзмСй лТОбжиО СлСгОмзФбОккя ФпОУкжзж 
ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ – юТжгжпкі СУСаж, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ є пОУмзО, сС: 

1) лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС кОиПджмь юТжгжпкжй СУСаОй, язі є СТвОкіеОмСТОйж 
ОеОТмкжХ івСТ, О мОзСд юТжгжпкі СУСаж, язжй лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС кОиПджмь пОУмзО Ф 
УмОмФмкСйФ зОлімОиі юТжгжпкжХ СУіа, язі є СТвОкіеОмСТОйж ОеОТмкжХ івСТ; 

2) лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС кОиПджмь юТжгжпкжй СУСаОй, еОТПєУмТСбОкжй Ф 
гПТдОбОХ (кО мПТжмСТіяХ), бігкПУПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж гС СнрСТкжХ еСк; 

3) лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС кОиПджмь юТжгжпкжй СУСаОй, еОТПєУмТСбОкжй евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй гПТдОб, бзиюпПкжХ ГТФлСю е ТСеТСазж нікОкУСбжХ еОХСгіб аСТСмьаж е 
бігйжбОккяй вТСрПР (FATF) гС УлжУзФ гПТдОб, сС кП УліблТОоююмь Ф УнПТі лТСмжгії 
бігйжбОккю гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй. 

ЛФйО бжбіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя зСрміб (УФй лСгОмзФ кО лТжаФмСз, сС кП 
УлиОпФюмьУя гС аюгдПмФ мО еОижрОюмьУя Ф ТСелСТягдПккі лиОмкжзО лСгОмзФ – ФпОУкжзО 
ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ) УлТяйСбФємьУя кО ТСебжмСз гіяиькСУмі ФпОУкжзО ікгФУмТіОиькСвС 
лОТзФ б йПдОХ мОзСвС ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ кП ліекірП 31 вТФгкя кОУмФлкСвС зОиПкгОТкСвС 
ТСзФ. ЙСТягСз бжзСТжУмОккя ФпОУкжзСй ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ бжбіиькПкжХ біг 
СлСгОмзФбОккя зСрміб кО ТСебжмСз РСвС гіяиькСУмі б йПдОХ ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ 
еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. ЙиОмкжз лСгОмзФ Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е 
лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз еОекОпОє ікнСТйОоію лТС 
бжзСТжУмОккя пж кПбжзСТжУмОккя УФйж бжбіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя зСрміб Ф лСбкСйФ 
СаУяеі. 

К ТОеі кПбжзСТжУмОккя ФпОУкжзСй ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ бжбіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя 
зСрміб кО ТСебжмСз РСвС гіяиькСУмі б йПдОХ ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ гС 31 вТФгкя 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) ТСзСй, лиОмкжз лСгОмзФ бмТОпОє 
лТОбС кО еОУмСУФбОккя бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй лТОбжи СлСгОмзФбОккя е 1 Уіпкя ТСзФ, 
кОУмФлкСвС еО ТСзСй, б язСйФ йОиж аФмж бжзСТжУмОкі еОекОпПкі зСрмж. ЙТж оьСйФ еО бУі ікрі 
лСлПТПгкі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж еОУмСУФбОккя ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, еО язі 
лиОмкжз лСгОмзФ кП бжзСТжУмОб бжбіиькПкі біг СлСгОмзФбОккя зСрмж Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз 
і гС бмТОмж мОзСвС лТОбО, лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб’яеОкжР лСгОмж ФмСпкююпФ (ФмСпкююпі) 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 351 gazeta.vobu.ua 
 

лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, кОТОХФбОмж мО УлиОмжмж 
лСгОмзСбП еСаСб’яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, рмТОнкі УОкзоії мО лПкю 
біглСбігкС гС кСТй оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі гСУмТСзСбСвС лТжлжкПккя е ікіоіОмжбж лиОмкжзО лСгОмзФ еОУмСУФбОккя бжекОпПкжХ 
ожй лФкзмСй лТОбжи СлСгОмзФбОккя мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб’яеОкжР еО лігУФйзОйж 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, б язСйФ бік лТжлжкжб еОУмСУСбФбОмж еОекОпПкі лТОбжиО 
СлСгОмзФбОккя, бжекОпжмж лСгОмзСбП еСаСб’яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб Ф 
еОвОиькСйФ лСТягзФ. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, мО 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ сСгС УмбСТПккя і 
нФкзоіСкФбОккя ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб кО мПТжмСТії КзТОїкж, егіРУкююмь ОбмСйОмжпкжР 
Сайік ікнСТйОоією, сС йіУмжмьУя (йОє йіУмжмжУя) б КПєУмТі ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, Ф мСйФ 
пжУиі сСгС лПТПиізФ ФпОУкжзіб ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, б СаУяеі мО лСТягзФ, бжекОпПкжХ 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, еО лСвСгдПккяй іе оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ ікбПУмжоіРкФ лСиімжзФ. 

Дия лиОмкжзіб, бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй, лСгОмзСбжйж (ебімкжйж) лПТіСгОйж є 
зОиПкгОТкі збОТмОи, лібТіппя, мТж збОТмОиж, Тіз. ЙТж оьСйФ лСгОмзСбО гПзиОТОоія 
ТСеТОХСбФємьУя кОТСУмОюпжй лігУФйзСй. ЙиОмкжзж, бжекОпПкі ожй лФкзмСй, кП йСдФмь 
еОУмСУСбФбОмж бжзиюпкС ТіпкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг. 

К ТОеі бмТОмж УмОмФУФ ФпОУкжзО ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ лиОмкжз лСгОмзФ бмТОпОє лТОбС кО 
еОУмСУФбОккя бУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй лТОбжи СлСгОмзФбОккя. МОзжР лиОмкжз лСгОмзФ 
еСаСб’яеОкжР еО лігУФйзОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, б язСйФ бмТОпПкС УмОмФУ 
ФпОУкжзО ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ, бжекОпжмж лСгОмзСбП еСаСб’яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ. 

ЗПеОиПдкС біг СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй, язсС лиОмкжз лСгОмзФ – ФпОУкжз 
ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ егіРУкює б ТОйзОХ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, лПТПгаОпПкСї ОаеОоСй 
лПТржй оьСвС лФкзмФ, зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, бжекОпПкі УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ, Са’єзм 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС СлСгОмзСбФємьУя еО аОеСбСю 
(СУкСбкСю) УмОбзСю, бжекОпОємьУя СзТПйС кО Тібкі: 

лПТПбжсПккя оікж, бжекОпПкСї еО лТжкожлСй “бжмявкФмСї ТФзж”, кОг гСвСбіТкСю 
(зСкмТОзмкСю) бОТміУмю (бОТміУмю, еО язСю біглСбігкО СлПТОоія йОє бігСаТОдОмжУя 
біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі) ТПОиіеСбОкжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

лПТПбжсПккя гСвСбіТкСї (зСкмТОзмкСї) бОТмСУмі (бОТмСУмі, еО язСю біглСбігкО СлПТОоія 
йОє бігСаТОдОмжУя біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі) лТжгаОкжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) 
кОг оікСю, бжекОпПкСю еО лТжкожлСй “бжмявкФмСї ТФзж”. 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ – ФпОУкжз ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ є зСкмТСиююпСю СУСаСю, 
СзТПйжй Са’єзмСй СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС СлСгОмзСбФємьУя 
еО аОеСбСю (СУкСбкСю) УмОбзСю, є УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії, бжекОпПкжР біглСбігкС гС УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ. 

Иа’єзмж СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкі ОаеОоОйж ріУмкОгоямжй – гПб’ямкОгоямжй оьСвС 
лФкзмФ, кП ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя мО лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю б еОвОиькСйФ 
лСТягзФ. 
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КИЗДІЙ IV. ЙИДАМИК ЗА ДИНИДИ ЛІЗИНЗИН ИЛІБ 

ЛмОммя 162. ЙиОмкжзж лСгОмзФ 
162.1. ЙиОмкжзОйж лСгОмзФ є: 
162.1.1. ніежпкО СУСаО - ТПежгПкм, язО СмТжйФє гСХСгж яз е гдПТПиО їХ лСХСгдПккя б 

КзТОїкі, мОз і ікСеПйкі гСХСгж; 
162.1.11. ніежпкО СУСаО - ТПежгПкм, язО бСиСгіє мО/ОаС зСТжУмФємьУя (СТПкгФє 

(УФаСТПкгФє), кО ФйСбОХ ПйнімПбежУФ, лСУміРкС зСТжУмФємьУя) еПйПиькжйж гіиякзОйж, 
бігкПУПкжйж гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, Ф пОУмжкі йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя; 

162.1.2. ніежпкО СУСаО - кПТПежгПкм, язО СмТжйФє гСХСгж е гдПТПиО їХ лСХСгдПккя б 
КзТОїкі; 

162.1.3. лСгОмзСбжР ОвПкм. 
162.2. ЗП є лиОмкжзСй лСгОмзФ кПТПежгПкм, язжР СмТжйФє гСХСгж е гдПТПиО їХ 

лСХСгдПккя б КзТОїкі і йОє гжлиСйОмжпкі лТжбіиПї мО ійФкімПм, бУмОкСбиПкі пжккжй 
йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж, сСгС гСХСгіб, язі бік СмТжйФє аПелСУПТПгкьС біг 
лТСбОгдПккя гжлиСйОмжпкСї пж лТжТібкякСї гС кПї мОзжй йідкОТСгкжй гСвСбСТСй 
гіяиькСУмі. 

162.3. К ТОеі УйПТмі лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС СвСиСрПккя РСвС УФгСй лСйПТижй пж 
бжекОккя аПебіУкС бігУФмкій ОаС бмТОмж кжй УмОмФУФ ТПежгПкмО (еО бігУФмкСУмі лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь яз кПТПежгПкмО евігкС е ожй КСгПзУСй) лСгОмСз еО СУмОккіР лСгОмзСбжР 
лПТіСг УлТОбияємьУя е кОТОХСбОкжХ кО РСвС зСТжУмь гСХСгіб. ВіглСбігкС гС оьСвС СУмОккій 
лСгОмзСбжй лПТіСгСй ббОдОємьУя лПТіСг, язжР еОзікпФємьУя гкПй, кО язжР біглСбігкС 
лТжлОгОє УйПТмь мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, бжкПУПккя мОзСвС УФгСбСвС ТірПккя пж бмТОмО 
кжй УмОмФУФ ТПежгПкмО. К ТОеі бігУФмкСУмі кОТОХСбОкжХ гСХСгіб лСгОмСз УлиОмі кП лігиявОє. 

162.4. ЯзсС ніежпкО СУСаО - лиОмкжз лСгОмзФ блПТрП СмТжйФє СлСгОмзСбФбОкі гСХСгж 
бУПТПгжкі лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, мС лПТржР лСгОмзСбжР лПТіСг ТСелСпжкОємьУя е гкя 
СмТжйОккя мОзжХ гСХСгіб. 

ЛмОммя 163. Иа'єзм СлСгОмзФбОккя 
163.1. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя ТПежгПкмО є: 
163.1.1. еОвОиькжР йіУяпкжР (ТіпкжР) СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг; 
163.1.2. гСХСгж е гдПТПиО їХ лСХСгдПккя б КзТОїкі, язі СУмОмСпкС СлСгОмзСбФюмьУя ліг 

пОУ їХ кОТОХФбОккя (бжлиОмж, кОгОккя); 
163.1.3. ікСеПйкі гСХСгж - гСХСгж (лТжаФмСз), СмТжйОкі е гдПТПи еО йПдОйж КзТОїкж. 
163.2. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя кПТПежгПкмО є: 
163.2.1. еОвОиькжР йіУяпкжР (ТіпкжР) СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг е гдПТПиО РСвС лСХСгдПккя 

б КзТОїкі; 
163.2.2. гСХСгж е гдПТПиО їХ лСХСгдПккя б КзТОїкі, язі СУмОмСпкС СлСгОмзСбФюмьУя ліг 

пОУ їХ кОТОХФбОккя (бжлиОмж, кОгОккя). 

ЛмОммя 164. БОеО СлСгОмзФбОккя 
164.1. БОеСю СлСгОмзФбОккя є еОвОиькжР СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг, е ФТОХФбОккяй 

СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ ожй ТСегіиСй. 
ЗОвОиькжР СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг - аФгь-язжР гСХіг, язжР лігиявОє СлСгОмзФбОккю, 

кОТОХСбОкжР (бжлиОпПкжР, кОгОкжР) кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ лТСмявСй ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ. 

К ТОеі бжзСТжУмОккя лТОбО кО лСгОмзСбФ екждзФ аОеСю СлСгОмзФбОккя є пжУмжР ТіпкжР 
СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг, язжР бжекОпОємьУя рияХСй ейПкрПккя еОвОиькСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ е ФТОХФбОккяй лФкзмФ 164.6 оієї УмОммі кО УФйж лСгОмзСбСї 
екждзж мОзСвС ебімкСвС ТСзФ. 
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БОеСю СлСгОмзФбОккя гия гСХСгіб, СмТжйОкжХ біг лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї ОаС 
кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі, є пжУмжР ТіпкжР СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг, язжР 
бжекОпОємьУя біглСбігкС гС лФкзмФ 177.2 УмОммі 177 мО лФкзмФ 178.3 УмОммі 178 оьСвС 
КСгПзУФ. 

164.1.1. ЗОвОиькжР СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг УзиОгОємьУя е гСХСгіб, язі СУмОмСпкС 
СлСгОмзСбФюмьУя ліг пОУ їХ кОТОХФбОккя (бжлиОмж, кОгОккя), гСХСгіб, язі СлСгОмзСбФюмьУя 
Ф УзиОгі еОвОиькСвС ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, мО гСХСгіб, язі СлСгОмзСбФюмьУя еО 
ікржйж лТОбжиОйж, бжекОпПкжйж ожй КСгПзУСй. 

164.1.2. ЗОвОиькжР йіУяпкжР СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг УзиОгОємьУя іе УФйж 
СлСгОмзСбФбОкжХ гСХСгіб, кОТОХСбОкжХ (бжлиОпПкжХ, кОгОкжХ) лТСмявСй мОзСвС ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС йіУяоя. 

164.1.3. ЗОвОиькжР ТіпкжР СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг гСТібкює УФйі еОвОиькжХ йіУяпкжХ 
СлСгОмзСбФбОкжХ гСХСгіб, ікСеПйкжХ гСХСгіб, СмТжйОкжХ лТСмявСй мОзСвС ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС ТСзФ, гСХСгіб, СмТжйОкжХ ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй біг лТСбОгдПккя 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі евігкС іе УмОммПю 177 оьСвС КСгПзУФ, мО гСХСгіб, СмТжйОкжХ 
ніежпкСю СУСаСю, язО лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь евігкС іе УмОммПю 178 
оьСвС КСгПзУФ. 

164.2. ДС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ 
бзиюпОюмьУя: 

164.2.1. гСХСгж Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж, кОТОХСбОкі (бжлиОпПкі) лиОмкжзФ лСгОмзФ 
біглСбігкС гС ФйСб мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ); 

164.2.2. УФйж бжкОвСТСг мО ікржХ бжлиОм, кОТОХСбОкжХ (бжлиОпПкжХ) лиОмкжзФ лСгОмзФ 
біглСбігкС гС ФйСб ожбіиькС-лТОбСбСвС гСвСбСТФ; 

164.2.3. гСХСгж біг лТСгОдФ Са'єзміб йОРкСбжХ і кПйОРкСбжХ лТОб, еСзТПйО 
ікмПиПзмФОиькСї (лТСйжУиСбСї) биОУкСУмі, мО лТжТібкякі гС кжХ лТОбО, гСХСгж Ф бжвиягі УФй 
ОбмСТУьзСї бжкОвСТСгж, ікрСї лиОмж еО кОгОккя лТОбО кО зСТжУмФбОккя ОаС ТСелСТягдПккя 
ікржй СУСаОй кПйОмПТіОиькжй ОзмжбСй (мбСТОйж кОФзж, йжУмПомбО, иімПТОмФТж ОаС ікржйж 
кПйОмПТіОиькжйж ОзмжбОйж), Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї лТСйжУиСбСї биОУкСУмі мО 
лТжТібкякі гС кжХ лТОбО (гОиі - ТСяимі), Ф мСйФ пжУиі СмТжйОкі УлОгзСєйояйж биОУкжзО 
мОзСвС кПйОмПТіОиькСвС ОзмжбФ; 

164.2.4. пОУмжкО гСХСгіб біг СлПТОоіР е йОРкСй, ТСейіТ язСї бжекОпОємьУя евігкС е 
лСиСдПккяйж УмОмПР 172 - 173 оьСвС КСгПзУФ; 

164.2.5. гСХіг біг кОгОккя йОРкО б иіежкв, СТПкгФ ОаС УФаСТПкгФ (УмТСзСбП бСиСгіккя 
мО/ОаС зСТжУмФбОккя), бжекОпПкжР Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ лФкзмСй 170.1 УмОммі 170 
оьСвС КСгПзУФ; 

164.2.6. СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг (лТжаФмСз), кП бзиюпПкжР гС ТСеТОХФкзФ еОвОиькжХ 
СлСгОмзСбФбОкжХ гСХСгіб йжкФижХ лСгОмзСбжХ лПТіСгіб мО УОйСУміРкС бжябиПкжР Ф 
ебімкСйФ лПТіСгі лиОмкжзСй лСгОмзФ ОаС кОТОХСбОкжР зСкмТСиююпжй СТвОкСй евігкС іе 
ожй КСгПзУСй; 

164.2.7. УФйО еОаСТвСбОкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ еО ФзиОгПкжй кжй ожбіиькС-лТОбСбжй 
гСвСбСТСй, еО язСю йжкФб УмТСз лСеСбкСї гОбкСУмі мО язО лПТПбжсФє УФйФ, сС УмОкСбжмь 
50 бігУСмзіб йіУяпкСвС лТСджмзСбСвС йікійФйФ, гіюпСвС гия лТОоПегОмкСї СУСаж кО 1 Уіпкя 
ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ, зТій УФй лСгОмзСбСї еОаСТвСбОкСУмі, еО язжйж йжкФб УмТСз 
лСеСбкСї гОбкСУмі евігкС е ТСегіиСй II оьСвС КСгПзУФ, сС бУмОкСбиює лСТягСз УмявкПккя 
еОаСТвСбОкСУмі е лСгОмзіб, еаСТіб і лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ. ЛіежпкО СУСаО 
УОйСУміРкС УлиОпФє лСгОмСз е мОзжХ гСХСгіб мО еОекОпОє їХ Ф ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії; 

164.2.8. лОУжбкі гСХСгж (зТій еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 165.1.2 мО 165.1.41 лФкзмФ 165.1 
УмОммі 165 оьСвС КСгПзУФ), гСХСгж Ф бжвиягі бжвТОріб, лТжеіб; 

164.2.9. ікбПУмжоіРкжР лТжаФмСз біг лТСбПгПккя лиОмкжзСй лСгОмзФ СлПТОоіР е оіккжйж 
лОлПТОйж, гПТжбОмжбОйж мО зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж, бжлФсПкжйж б ікржХ, кід оіккі 
лОлПТж, нСТйОХ, зТій гСХСгФ біг СлПТОоіР, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 165.1.40 і 165.1.52 
лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 оьСвС КСгПзУФ; 
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164.2.10. гСХіг Ф бжвиягі бОТмСУмі ФУлОгзСбОкСвС пж СмТжйОкСвС Ф гОТФкСз йОРкО Ф 
йПдОХ, сС СлСгОмзСбФємьУя евігкС е ожй ТСегіиСй; 

164.2.11. УФйО кОгйіТФ бжмТОпПкжХ зСрміб, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
бігТягдПккя ОаС ліг ебім мО кП лСбПТкФмжХ Ф бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй УмТСзж, ТСейіТ 
язСї СапжУиюємьУя біглСбігкС гС лФкзмФ 170.9 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ; 

164.2.12. зСрмж ОаС йОРкС (кПйОмПТіОиькі Озмжбж), СмТжйОкі лиОмкжзСй лСгОмзФ яз 
ХОаОТ, бжзТОгПкі пж екОРгПкі яз УзОТа, кП егОкжР гПТдОбі евігкС іе еОзСкСй, Ф УФйОХ, язі 
бжекОпПкі СабжкФбОиькжй бжТСзСй УФгФ кПеОиПдкС біг лТжекОпПкСї кжй йіТж лСзОТОккя; 

164.2.13. гСХСгж, сС УмОкСбиямь лСежмжбкФ Тіекжою йід: 
 УФйСю зСрміб, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ бкОУиігСз РСвС бігйСбж біг ФпОУмі б 

нСкгі нікОкУФбОккя аФгібкжомбО, мО УФйСю зСрміб, бкПУПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ гС 
мОзСвС нСкгФ, зТій бжлОгзіб, зСиж лиОмкжз лСгОмзФ СгкСпОУкС лПТПгОє зСрмж, 
СмТжйОкі е нСкгФ нікОкУФбОккя аФгібкжомбО, б ФлТОбиіккя мСйФ УОйСйФ ФлТОбжмПию Ф 
мСР УОйжР ОаС ікржР нСкг нікОкУФбОккя аФгібкжомбО; 

 УФйСю зСрміб, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ біг ікржХ СУіа бкОУиігСз бігУмФлиПккя 
кО їХ зСТжУмь лТОбО бжйСвж еО гСвСбСТСй лТС ФпОУмь Ф нСкгі нікОкУФбОккя 
аФгібкжомбО (Ф мСйФ пжУиі, язсС мОзП бігУмФлиПккя егіРУкПкС кО лігУмОбі гСвСбСТФ 
зФлібиі-лТСгОдФ), мО УФйСю зСрміб, бкПУПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ гС мОзСвС нСкгФ еО 
ожй гСвСбСТСй; 

164.2.14. гСХіг Ф бжвиягі кПФУмСРзж (рмТОніб, лПкі), бігрзСгФбОккя йОмПТіОиькСї ОаС 
кПйОРкСбСї (йСТОиькСї) рзСгж, зТій: 

О) УФй, сС еО ТірПккяй УФгФ УлТяйСбФюмьУя кО бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ 
лиОмкжзФ лСгОмзФ бкОУиігСз еОлСгіяккя РСйФ йОмПТіОиькСї рзСгж, О мОзСд рзСгж джммю мО 
егСТСб'ю, О мОзСд бігрзСгФбОкь йСТОиькСї рзСгж б ТСейіТі, бжекОпПкСйФ ТірПккяй УФгФ, 
ОиП кП бжсП пСмжТжзТОмкСвС ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй 
кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ, ОаС б ТСейіТі, бжекОпПкСйФ еОзСкСй; 

а) бігУСмзіб, СмТжйОкжХ біг аСТдкжзО бкОУиігСз лТСУмТСпПккя бжзСкОккя кжй 
гСвСбіТкСвС еСаСб'яеОккя; 

б) лПкі, сС УлиОпФємьУя кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ еО ТОХФкСз аюгдПмФ (оіиьСбСвС 
УмТОХСбСвС нСкгФ) бкОУиігСз кПУбСєпОУкСвС лСбПТкПккя кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь ОаС ікржХ УФй аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя; 

в) УФйж бмТОм, еОлСгіякжХ лиОмкжзФ лСгОмзФ ОзмОйж, бжекОкжйж кПзСкУмжмФоіРкжйж, ОаС 
кПеОзСккжйж ТірПккяйж, гіяйж пж аПегіяиькіУмю СТвОкіб, сС егіРУкююмь СлПТОмжбкС-
ТСерФзСбФ гіяиькіУмь, СТвОкіб гСУФгСбСвС ТСеУиігФбОккя, лТСзФТОмФТж ОаС УФгФ, сС 
бігрзСгСбФюмьУя гПТдОбСю б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй; 

ґ) бжлиОмж е гПТдОбкСвС аюгдПмФ, лСб'яеОкі е бжзСкОккяй ТірПкь еОзСТгСккжХ 
юТжУгжзоіРкжХ СТвОкіб, Ф мСйФ пжУиі ЄбТСлПРУьзСвС УФгФ е лТОб июгжкж, лТжРкямжХ еО 
кОУиігзОйж ТСевиягФ УлТОб лТСмж КзТОїкж. 

Дія оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТюємьУя кО СлСгОмзФбОккя УФй УмТОХСбжХ бжлиОм, УмТОХСбжХ 
бігрзСгФбОкь і бжзФлкжХ УФй еО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя; 

164.2.15. УФйО УмТОХСбжХ бжлиОм, УмТОХСбжХ бігрзСгФбОкь, бжзФлкжХ УФй ОаС лПкУіРкжХ 
бжлиОм, сС УлиОпФюмьУя лиОмкжзФ лСгОмзФ еО гСвСбСТОйж гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя 
джммя (Ф мСйФ пжУиі еО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя гСбіпкжХ лПкУіР) мО кПгПТдОбкСвС 
лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, еО гСвСбСТОйж лПкУіРкСвС бзиОгФ, гСвСбСТОйж гСбіТпСвС 
ФлТОбиіккя, ФзиОгПкжйж е ФпОУкжзОйж нСкгіб аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, Ф бжлОгзОХ мО 
ТСейіТОХ, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 170.8.2 лФкзмФ 170.8 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ; 

164.2.16. УФйО лПкУіРкжХ бкПУзіб Ф йПдОХ кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя 
біглСбігкС гС еОзСкФ, УмТОХСбжХ лиОмПдіб (УмТОХСбжХ бкПУзіб, УмТОХСбжХ лТПйіР), Ф мСйФ 
пжУиі, еО гСвСбСТОйж гСаТСбіиькСвС йПгжпкСвС УмТОХФбОккя мО еО гСвСбСТСй УмТОХФбОккя 
гСгОмзСбСї лПкУії, бкПУзіб кО лПкУіРкі бзиОгж, бкПУзіб гС нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, 
УлиОпПкО аФгь-язСю СУСаСю - ТПежгПкмСй еО лиОмкжзО лСгОмзФ пж кО РСвС зСТжУмь, зТій 
УФй, сС УлиОпФюмьУя: 
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О) СУСаСю-ТПежгПкмСй, сС бжекОпОємьУя бжвСгСкОаФбОпПй (аПкПніоіОТСй) еО мОзжйж 
гСвСбСТОйж; 

а) Сгкжй іе пиПкіб Уій'ї лПТрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя лиОмкжзО лСгОмзФ; 
б) ТСаСмСгОбоПй-ТПежгПкмСй еО УбіР ТОХФкСз еО гСвСбСТОйж кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС 

еОаПелПпПккя лиОмкжзО лСгОмзФ мО/ОаС еО гСвСбСТОйж гСаТСбіиькСвС йПгжпкСвС 
УмТОХФбОккя б йПдОХ 30 бігУСмзіб кОТОХСбОкСї еОТСаімкСї лиОмж мОзСйФ лТОоібкжзФ; 

в) ТПежгПкмСй Дія Лімі еО УбіР ТОХФкСз еО гСвСбСТОйж кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС 
еОаПелПпПккя мО/ОаС еО гСвСбСТОйж гСаТСбіиькСвС йПгжпкСвС УмТОХФбОккя лиОмкжзО 
лСгОмзФ - вів-УлПоіОиіУмО б йПдОХ 30 бігУСмзіб кОТОХСбОкСї бжкОвСТСгж мОзСйФ вів-
УлПоіОиіУмФ; 

164.2.17. гСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ яз гСгОмзСбП аиОвС (зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 165 оьСвС КСгПзУФ) Ф бжвиягі: 

О) бОТмСУмі бжзСТжУмОккя джмиО, ікржХ Са'єзміб йОмПТіОиькСвС ОаС кПйОмПТіОиькСвС 
йОРкО, сС кОиПдОмь ТСаСмСгОбою, кОгОкжХ лиОмкжзФ лСгОмзФ б аПеСлиОмкП зСТжУмФбОккя, 
ОаС зСйлПкУОоії бОТмСУмі мОзСвС бжзСТжУмОккя, зТій бжлОгзіб, зСиж мОзП кОгОккя 
еФйСбиПкС бжзСкОккяй лиОмкжзСй лСгОмзФ мТФгСбСї нФкзоії біглСбігкС гС мТФгСбСвС 
гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) пж лПТПгаОпПкС кСТйОйж зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ ОаС біглСбігкС гС 
еОзСкФ б ФУмОкСбиПкжХ кжйж йПдОХ; 

а) бОТмСУмі йОРкО мО ХОТпФбОккя, аПеСлиОмкС СмТжйОкСвС лиОмкжзСй лСгОмзФ, зТій 
бжлОгзіб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй гия СлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ ліглТжєйУмб. 

ДСгОмзСбС гС бжкямзіб, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй "О" оьСвС ліглФкзмФ, кП ббОдОюмьУя 
гСгОмзСбжй аиОвСй лиОмкжзО лСгОмзФ гСХСгж, СгПТдОкі Ф нСТйі мО ТСейіТОХ, сС 
лігиявОюмь бзиюпПккю ТСаСмСгОбоПй гС УСаібОТмСУмі ТПОиіеСбОкжХ мСбОТіб, бжзСкОкжХ 
ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв, О мОзСд зСрмж, бОТміУмь лСУиФв, лТСджбОккя, лТСїегФ, ХОТпФбОккя, 
УлСТмжбкСвС СгявФ, ОзУПУФОТіб, беФммя мО ікбПкмОТю, зСияУСз гия СУіа е ікбОиігкіУмю, Ф мСйФ 
пжУиі язі лТжекОпПкі гия ФпОУмі СУіа е ікбОиігкіУмю б ніезФиьмФТкС-ТПОаіиімОоіРкжХ мО 
УлСТмжбкжХ еОХСгОХ, иізОТУьзжХ мО йПгжзС-бігкСбиюбОкжХ еОУСаіб мО ікржХ гСХСгіб, 
кОгОкжХ (бжлиОпПкжХ) лиОмкжзФ лСгОмзФ - ФпОУкжзФ УлСТмжбкжХ (зТій лТСнПУіРкСвС УлСТмФ), 
ніезФиьмФТкС-СегСТСбпжХ еОХСгіб, еОХСгіб е ніезФиьмФТкС-СегСТСбпСї гіяиькСУмі мО 
ніезФиьмФТкС-УлСТмжбкСї ТПОаіиімОоії, сС нікОкУФюмьУя е аюгдПмФ мО/ОаС аюгдПмкжйж 
СТвОкіеОоіяйж, ікржйж кПлТжаФмзСбжйж СТвОкіеОоіяйж, бкПУПкжйж гС КПєУмТФ 
кПлТжаФмзСбжХ СТвОкіеОоіР мО ФУмОкСб кО гОмФ кОгОккя мОзжХ зСрміб. 

МОзСд кП ббОдОємьУя гСгОмзСбжй аиОвСй лиОмкжзО лСгОмзФ УлиОпПкО УФа'єзмСй 
зікПйОмСвТОнії бОТміУмь мСбОТіб мО лСУиФв, О УОйП лТСїегФ, лТСджбОккя, ХОТпФбОккя, 
СХСТСкж, УмТОХФбОккя, йПгжпкСвС СаУиФвСбФбОккя, мТПкФбОккя, кОбпОккя, сС лСб'яеОкі е 
ФпОУмю мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ Ф бжТСакжомбі ОФгіСбіеФОиькжХ мбСТіб, сС бжТСаияюмьУя 
(УмбСТююмьУя) УФа'єзмОйж зікПйОмСвТОнії КзТОїкж, язсС оП лПТПгаОпПкС ФйСбОйж гСвСбСТФ 
е мОзжйж лиОмкжзОйж лСгОмзФ мО/ОаС ТПджУПТУьзжй УоПкОТієй ОФгіСбіеФОиькСвС мбСТФ. 

МОзСд кП ббОдОємьУя гСгОмзСбжй аиОвСй лиОмкжзО лСгОмзФ УлиОпПкО еОзиОгСй 
зФиьмФТж бОТміУмь мСбОТіб мО лСУиФв, О УОйП лТСїегФ, лТСджбОккя, ХОТпФбОккя, СХСТСкж, 
УмТОХФбОккя, йПгжпкСвС СаУиФвСбФбОккя, мТПкФбОккя, сС лСб'яеОкі е ФпОУмю мОзСвС 
лиОмкжзО лСгОмзФ Ф УмбСТПккі мО лСзОеі (лТСбПгПккі) зФиьмФТкжХ, Ф мСйФ пжУиі вОУмТСиькжХ, 
еОХСгіб, язсС оП лПТПгаОпПкС ФйСбОйж гСвСбСТФ е мОзжйж лиОмкжзОйж лСгОмзФ; 

б) бОТмСУмі лСУиФв гСйОркьСвС СаУиФвСбФюпСвС лПТУСкОиФ, аПеСлиОмкС СмТжйОкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзФ, бзиюпОюпж лТОою ліглСТягзСбОкжХ СУіа, О мОзСд СУіа, сС 
лПТПаФбОюмь кО біРУьзСбіР УиФдаі пж є еООТПрмСбОкжйж ОаС Фб'яекПкжйж. 

Йіг мПТйікСй "лСУиФвж гСйОркьСвС СаУиФвСбФюпСвС лПТУСкОиФ" ТСеФйіюмьУя лСУиФвж е 
лСаФмСбСвС СаУиФвСбФбОккя ніежпкСї СУСаж, пиПкіб її Уій'ї ОаС біг ійПкі пж еО їХ гСТФпПккяй 
аФгь-язСї мТПмьСї СУСаж, бзиюпОюпж ТПйСкм ОаС УлСТФгдПккя Са'єзміб ТФХСйСвС пж 
кПТФХСйСвС йОРкО, сС кОиПджмь мОзжй СУСаОй ОаС бжзСТжУмСбФємьУя кжйж; 
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в) УФйж вТСрСбСвС ОаС йОРкСбСвС бігрзСгФбОккя аФгь-язжХ бжмТОм ОаС бмТОм лиОмкжзО 
лСгОмзФ, зТій мжХ, сС СаСб'яезСбС бігрзСгСбФюмьУя евігкС іе еОзСкСй еО ТОХФкСз аюгдПмФ 
ОаС ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя евігкС е ожй ТСегіиСй; 

ґ) УФйж аПелСбСТСмкСї нікОкУСбСї гСлСйСвж (зТій УФйж лТСоПкміб ФйСбкС кОТОХСбОкжХ 
кО мОзФ гСлСйСвФ); 

г) СУкСбкСї УФйж аСТвФ (зТПгжмФ) лиОмкжзО лСгОмзФ (зТій УФйж лТСсПкСвС (ОкФиьСбОкСвС) 
СУкСбкСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзФ еО ілСмПпкжй зТПгжмСй б ікСеПйкіР бОиюмі, 
еОаПелПпПкжй ілСмПзСю джмиСбСї кПТФХСйСУмі), лТСсПкСвС (ОкФиьСбОкСвС) зТПгжмСТСй еО 
РСвС УОйСУміРкжй ТірПккяй, кП лСб'яеОкжй е лТСоПгФТСю аОкзТФмУмбО, гС еОзікпПккя 
УмТСзФ лСеСбкСї гОбкСУмі, Ф ТОеі язсС РСвС УФйО лПТПбжсФє 25 бігУСмзіб Сгкієї йікійОиькСї 
еОТСаімкСї лиОмж (Ф ТСеТОХФкзФ кО Тіз), бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ. 
КТПгжмСТ еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж лиОмкжзО лСгОмзФ - аСТдкжзО рияХСй кОлТОбиПккя 
ТПзСйПкгСбОкСвС ижУмО е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя ОаС рияХСй ФзиОгПккя 
біглСбігкСвС гСвСбСТФ, ОаС кОгОккя лСбігСйиПккя аСТдкжзФ ліг ліглжУ СУСажУмС лТС 
лТСсПккя (ОкФиюбОккя) аСТвФ мО бзиюпжмж УФйФ лТСсПкСвС (ОкФиьСбОкСвС) аСТвФ гС 
лСгОмзСбСвС ТСеТОХФкзФ УФйж гСХСгФ, кОТОХСбОкСвС (УлиОпПкСвС) кО зСТжУмь лиОмкжзіб 
лСгОмзФ, еО лігУФйзОйж ебімкСвС лПТіСгФ, Ф язСйФ мОзжР аСТв аФиС лТСсПкС. БСТдкжз 
УОйСУміРкС УлиОпФє лСгОмСз е мОзжХ гСХСгіб мО бігСаТОдОє їХ Ф ТіпкіР лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії. К ТОеі кПлСбігСйиПккя зТПгжмСТСй аСТдкжзО лТС лТСсПккя (ОкФиюбОккя) 
аСТвФ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй ліглФкзмСй, мОзжР зТПгжмСТ еСаСб'яеОкжР бжзСкОмж бУі 
СаСб'яезж лСгОмзСбСвС ОвПкмО сСгС гСХСгіб, бжекОпПкжХ ожй ліглФкзмСй. 

ЗО зТПгжмСй, сС СмТжйОкжР кО лТжгаОккя джмиО (ілСмПпкжР зТПгжм), лиОмкжз лСгОмзФ 
йОє лТОбС кО УлиОмФ УФйж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, кОТОХСбОкСвС кО СУкСбкФ УФйФ аСТвФ 
(зТПгжмФ) лиОмкжзО лСгОмзФ, лТСсПкСвС (ОкФиьСбОкСвС) зТПгжмСТСй еО РСвС УОйСУміРкжй 
ТірПккяй, кП лСб'яеОкжй іе лТСоПгФТСю РСвС аОкзТФмУмбО, гС еОзікпПккя УмТСзФ лСеСбкСї 
гОбкСУмі, лТСмявСй мТьСХ ТСзіб лСпжкОюпж е ТСзФ, б язСйФ еОгПзиОТСбОкС УФйФ мОзСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. Дия ТСеУмТСпПккя мОзСї УФйж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
лиОмкжз лСгОмзФ ТОеСй іе гПзиОТОоією лСгОє гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еОябФ Ф гСбіиькіР 
нСТйі, сС йіУмжмь нОзмжпкі гОкі лТС УФйФ лТСсПкСвС (ОкФиьСбОкСвС) зТПгжмСТСй аСТвФ 
(зТПгжмФ мО/ОаС бігУСмзіб), лігмбПТгдПкФ біглСбігкжйж гСзФйПкмОйж зТПгжмСТО, мО зСТСмзП 
лСяУкПккя СаУмОбжк, сС лТжебПиж гС бжкжзкПккя кПСаХігкСУмі егіРУкПккя ТСеУмТСпПккя 
еОгПзиОТСбОкСї УФйж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

ЛФйж ТСеУмТСпПкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ТСеТОХСбФюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ 
УОйСУміРкС евігкС е гСзФйПкмОйж сСгС СУкСбкСї УФйж лТСсПкСвС (ОкФиьСбОкСвС) 
зТПгжмСТСй аСТвФ (зТПгжмФ) мО лСвОрОюмьУя Тібкжйж пОУмжкОйж зСдкСвС зОиПкгОТкСвС 
збОТмОиФ гС 20 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО зСдкжй зОиПкгОТкжй збОТмОиСй (гС 20 збімкя, 
гС 20 ижлкя, гС 20 дСбмкя і гС 20 вТФгкя) лСпжкОюпж е збОТмОиФ, сС кОУмОє еО мжй 
збОТмОиСй, Ф язСйФ гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСгОкС еОябФ Ф гСбіиькіР нСТйі, сС йіУмжмь 
нОзмжпкі гОкі лТС СУкСбкФ УФйФ лТСсПкСвС (ОкФиьСбОкСвС) зТПгжмСТСй аСТвФ (зТПгжмФ), 
лігмбПТгдПкФ біглСбігкжйж гСзФйПкмОйж зТПгжмСТО, мО зСТСмзП лСяУкПккя СаУмОбжк, сС 
лТжебПиж гС бжкжзкПккя кПСаХігкСУмі егіРУкПккя ТСеУмТСпПккя еОгПзиОТСбОкСї УФйж 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя; 

П) бОТмСУмі аПеСлиОмкС СмТжйОкжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), бжекОпПкСї еО лТОбжиОйж 
ебжпОРкСї оікж, О мОзСд УФйж екждзж ебжпОРкСї оікж (бОТмСУмі) мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), 
ікгжбігФОиькС лТжекОпПкСї гия мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, зТій УФй, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 
165.1.53 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 оьСвС КСгПзУФ. ЗП є гСгОмзСбжй аиОвСй УФйО екждзж 
ебжпОРкСї оікж (бОТмСУмі) лТж лТСгОдФ (бігпФдПккі) кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзіб джмиСбСї 
кПТФХСйСУмі, кОаФмСї Ф биОУкіУмь бкОУиігСз ебПТкПккя УмявкПккя кО мОзП йОРкС еО 
гСвСбСТОйж ілСмПзж, сС еОаПелПпФє зТПгжм, кОгОкжР б ікСеПйкіР бОиюмі. 

ЯзсС гСгОмзСбі аиОвО кОгОюмьУя Ф кПвТСрСбіР нСТйі, УФйО лСгОмзФ Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя СапжУиюємьУя еО лТОбжиОйж, бжекОпПкжйж лФкзмСй 164.5 оієї УмОммі; 
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164.2.18. гСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ еО егОкжР (лТСгОкжР) кжй аТФХм 
гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, зТій гСХСгФ, СмТжйОкСвС еО аТФХм гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, лТСгОкжР 
ЗОоіСкОиькСйФ аОкзФ КзТОїкж. 

Йіг пОУ бжлиОмж гСХСгіб еО егОкжР (лТСгОкжР) лиОмкжзСй лСгОмзФ аТФХм гСТСвСоіккжХ 
йПмОиіб СУСаО, язО РСвС еОзФлСбФє, ббОдОємьУя лСгОмзСбжй ОвПкмСй мО еСаСб'яеОкО 
ФмТжйОмж лСгОмСз іе УФйж мОзСї бжлиОмж еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ожй ТСегіиСй; 

164.2.19. бжзиюпПкС; 
164.2.20. ікрі гСХСгж, зТій еОекОпПкжХ Ф УмОммі 165 оьСвС КСгПзУФ. 
164.3. ЙТж бжекОпПккі аОеж СлСгОмзФбОккя бТОХСбФюмьУя бУі гСХСгж лиОмкжзО лСгОмзФ, 

СмТжйОкі кжй яз Ф вТСрСбіР, мОз і кПвТСрСбіР нСТйОХ. 
164.4. Йіг пОУ кОТОХФбОккя (СмТжйОккя) гСХСгіб, СмТжйОкжХ Ф бжвиягі бОиюмкжХ 

оіккСУмПР ОаС ікржХ Озмжбіб (бОТміУмь язжХ бжТОдПкО б ікСеПйкіР бОиюмі ОаС йідкОТСгкжХ 
ТСеТОХФкзСбжХ СгжкжояХ), мОзі гСХСгж лПТПТОХСбФюмьУя Ф вТжбкі еО бОиюмкжй зФТУСй 
ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС гіє кО йСйПкм кОТОХФбОккя (СмТжйОккя) мОзжХ гСХСгіб. 

164.5. Йіг пОУ кОТОХФбОккя (кОгОккя) гСХСгіб Ф аФгь-язіР кПвТСрСбіР нСТйі аОеСю 
СлСгОмзФбОккя є бОТміУмь мОзСвС гСХСгФ, ТСеТОХСбОкО еО ебжпОРкжйж оікОйж, лТОбжиО 
бжекОпПккя язжХ бУмОкСбиПкі евігкС е ожй КСгПзУСй, лСйкСдПкО кО зСПніоієкм, язжР 
СапжУиюємьУя еО мОзСю нСТйФиСю: 

К = 100 : (100 - Лл), 
гП К - зСПніоієкм; 
Лл - УмОбзО лСгОмзФ, бУмОкСбиПкО гия мОзжХ гСХСгіб кО йСйПкм їХ кОТОХФбОккя. 
К мОзСйФ УОйСйФ лСТягзФ бжекОпОюмьУя Са'єзм СлСгОмзФбОккя і аОеО СлСгОмзФбОккя гия 

зСрміб, кОгйіТФ бжмТОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ кО бігТягдПккя ОаС ліг ебім мО кП 
лСбПТкФмжХ Ф бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй УмТСзж. 

164.6. Йіг пОУ кОТОХФбОккя гСХСгіб Ф нСТйі еОТСаімкСї лиОмж аОеО СлСгОмзФбОккя 
бжекОпОємьУя яз кОТОХСбОкО еОТСаімкО лиОмО, ейПкрПкО кО УФйФ УмТОХСбжХ бкПУзіб гС 
ЗОзСлжпФбОиькСвС нСкгФ, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, - СаСб'яезСбжХ УмТОХСбжХ 
бкПУзіб гС кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС нСкгФ, язі біглСбігкС гС еОзСкФ УлиОпФюмьУя еО 
ТОХФкСз еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзО, О мОзСд кО УФйФ лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж еО її 
кОябкСУмі. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 165. ДСХСгж, язі кП бзиюпОюмьУя гС ТСеТОХФкзФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ 

165.1. ДС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ кП 
бзиюпОюмьУя мОзі гСХСгж:  

165.1.1. УФйО гПТдОбкСї мО УСоіОиькСї йОмПТіОиькСї гСлСйСвж, гПТдОбкСї гСлСйСвж, 
зСйлПкУОоіР, бОТміУмь УСоіОиькжХ лСУиФв мО ТПОаіиімОоіРкСї гСлСйСвж (бзиюпОюпж вТСрСбі 
зСйлПкУОоії СУСаОй е ікбОиігкіУмю, кО гімПР е ікбОиігкіУмю лТж ТПОиіеОоії ікгжбігФОиькжХ 
лТСвТОй ТПОаіиімОоії СУіа е ікбОиігкіУмю, УФйж гСлСйСвж лС бОвімкСУмі мО лСиСвОХ), 
бжкОвСТСг і УмТОХСбжХ бжлиОм, язі СмТжйФє лиОмкжз лСгОмзФ е аюгдПміб мО нСкгіб 
еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя мО Ф нСТйі нікОкУСбСї 
гСлСйСвж СУСаОй е ікбОиігкіУмю е ЛСкгФ УСоіОиькСвС еОХжУмФ СУіа е ікбОиігкіУмю евігкС іе 
еОзСкСй, ФзОеОйж ЙТПежгПкмО КзТОїкж мО ОзмОйж КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж, О мОзСд 
бОТміУмь УСоіОиькСї гСлСйСвж б кОмФТОиькіР нСТйі йОиСеОаПелПпПкжй Уій'яй, сС СмТжйОкО 
біг кОгОбОпіб УСоіОиькжХ лСУиФв біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УСоіОиькі лСУиФвж", Ф 
мСйФ пжУиі (ОиП кП бжзиюпкС): 

О) УФйО вТСрСбСї гСлСйСвж, язО кОгОємьУя евігкС іе еОзСкСй, ФзОеОйж ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж мО ОзмОйж КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж пиПкОй УійПР біРУьзСбСУиФдаСбоіб, 
лСиіоПРУьзжХ пж СУіа кОпОиькжоьзСвС і ТягСбСвС УзиОгФ СТвОкіб бкФмТіркіХ УлТОб, СТвОкіб і 
лігТСегіиіб ожбіиькСвС еОХжУмФ, ДПТдОбкСї зТжйікОиькС-бжзСкОбпСї УиФдаж КзТОїкж, 
ДПТдОбкСї УиФдаж УлПоіОиькСвС еб'яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії КзТОїкж, язі еОвжкФиж 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19
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(аПебіУкС лТСлОиж) ОаС лСйПТиж ліг пОУ бжзСкОккя УиФдаСбжХ СаСб'яезіб мО/ОаС еОХжУмФ 
кПеОиПдкСУмі, УФбПТПкімПмФ мО мПТжмСТіОиькСї оіиіУкСУмі КзТОїкж; 

а) УФйО гПТдОбкжХ лТПйіР КзТОїкж ОаС УмжлПкгіР КзТОїкж, лТжекОпПкжХ еОзСкСй, 
лСУмОкСбОйж ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, ФзОеОйж ЙТПежгПкмО КзТОїкж, бжкОвСТСг 
УлСТмУйПкОй - пПйліСкОй КзТОїкж, лТжеПТОй УлСТмжбкжХ ейОвОкь йідкОТСгкСвС Тібкя, Ф 
мСйФ пжУиі УлСТмУйПкОй е ікбОиігкіУмю, О мОзСд бОТміУмь гПТдОбкжХ кОвСТСг пж бжкОвСТСг 
біг ійПкі КзТОїкж, зТій мжХ, сС бжлиОпФюмьУя зСрмОйж пж ікржй йОРкСй, УФйО ЗСаПиібУьзСї 
пж АаПиібУьзСї лТПйіР, О мОзСд УФйО йідкОТСгкжХ лТПйіР Ф УнПТі кОФзСбСї, кОФзСбС-
мПХкіпкСї гіяиькСУмі, УмжлПкгіР, вТОкміб, сС бжлиОпФюмьУя (кОгОюмьУя) б ТОйзОХ 
нікОкУФбОккя кОФзСбжХ (кОФзСбС-мПХкіпкжХ) лТСПзміб, бжзСкОккя язжХ егіРУкюємьУя 
біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО 
ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, мО язі еОТПєУмТСбОкі біглСбігкС гС УмОммі 66 ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС кОФзСбФ і кОФзСбС-мПХкіпкФ гіяиькіУмь"; 

б) УФйО зСрміб е ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж гіРУкжй пиПкОй (ОзОгПйізОй) мО пиПкОй-
зСТПУлСкгПкмОй ЗОоіСкОиькСї ОзОгПйії кОФз КзТОїкж, КзТОїкУьзСї ОзОгПйії ОвТОТкжХ кОФз, 
АзОгПйії йПгжпкжХ кОФз КзТОїкж, АзОгПйії лПгОвСвіпкжХ кОФз КзТОїкж, АзОгПйії лТОбСбжХ 
кОФз КзТОїкж мО АзОгПйії йжУмПомб КзТОїкж яз сСйіУяпкО гСбіпкО лиОмО еО ебОккя гіРУкСвС 
пиПкО мО пиПкО-зСТПУлСкгПкмО; 

в) УФйО гСлСйСвж, язО бжлиОпФємьУя (кОгОємьУя) дПТмбОй кОожУмУьзжХ лПТПУиігФбОкь 
ОаС їХ УлОгзСєйояй е аюгдПміб ОаС ікржХ гдПТПи, бжекОпПкжХ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж 
КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, О мОзСд СУСаОй, 
язі йОюмь ебОккя "ЙТОбПгкжз ЖжТФ"; 

ґ) УФйО гСлСйСвж, язО бжлиОпФємьУя (кОгОємьУя) СУСаОй, бжекОкжй ТПлТПУСбОкжйж 
мО/ОаС ТПОаіиімСбОкжйж евігкС іе еОзСкСй, ОаС їХ УлОгзСєйояй е аюгдПміб ОаС ікржХ 
гдПТПи, бжекОпПкжХ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ 
кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж; 

П) УФйО лПкУіР (бзиюпОюпж УФйФ їХ ікгПзУОоії, кОТОХСбОкФ біглСбігкС гС еОзСкФ) ОаС 
сСйіУяпкСвС гСбіпкСвС вТСрСбСвС ФмТжйОккя, СмТжйФбОкО лиОмкжзСй лСгОмзФ е ЙПкУіРкСвС 
нСкгФ КзТОїкж пж аюгдПмФ евігкС іе еОзСкСй, О мОзСд лПкУіР е ікСеПйкжХ гдПТПи, язсС 
евігкС е йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю 
КОгСю КзТОїкж, мОзі лПкУії кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю пж СлСгОмзСбФюмьУя б зТОїкі їХ 
бжлиОмж; 

(лСкяммю "сСйіУяпкП гСбіпкП вТСрСбП ФмТжйОккя", сС йіУмжмьУя Ф лл. "П" лл. 165.1.1 
гОкС СніоіРкП миФйОпПккя КірПккяй КСкУмжмФоіРкСвС ЛФгФ КзТОїкж біг 14.12.2011 Т. № 18-Тл/2011) 

є) УФйО вТСрСбСї зСйлПкУОоії еО бжмТОмФ пОУФ, ТСейіТ язСї бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж, язФ СмТжйФюмь ніежпкі СУСаж еО бПгПккя еОлжУіб мО лСгОккя бігСйСУмПР 
біглСбігкС гС лТСвТОй гПТдОбкжХ бжаіТзСбжХ СаУмПдПкь, сС лТСбСгямьУя СТвОкОйж 
гПТдОбкСї УмОмжУмжзж; 

д) УФйО вТСрСбСї зСйлПкУОоії, сС бжлиОпФємьУя біРУьзСбСУиФдаСбояй еО кОиПдкП їй 
гия СмТжйОккя джиП лТжйісПккя; 

е) УФйО сСТіпкСї ТОеСбСї вТСрСбСї гСлСйСвж, язО кОгОємьУя евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС УмОмФУ бПмПТОкіб біРкж, вОТОкмії їХ УСоіОиькСвС еОХжУмФ"; 

ж) УФйО вТСрСбСї гСлСйСвж (Ф мСйФ пжУиі б кОмФТОиькіР нСТйі), сС кОгОємьУя ніежпкжй 
СУСаОй ОаС пиПкОй їХкіХ УійПР (гімж, гТФджкО, аОмьзж), біРУьзСбСУиФдаСбояй, лТжебОкжй кО 
біРУьзСбФ УиФдаФ еО лТжеСбСй Ф еб'яезФ е йСаіиіеОоією, біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
УСоіОиькжР і лТОбСбжР еОХжУм біРУьзСбСУиФдаСбоіб мО пиПкіб їХ УійПР", мО/ОаС 
зСйлПкУОоіРкі бжлиОмж е аюгдПмФ б йПдОХ УПТПгкьСвС еОТСаімзФ лТОоібкжзіб, лТжебОкжХ кО 
біРУьзСбФ УиФдаФ еО лТжеСбСй ліг пОУ йСаіиіеОоії, кО СУСаижбжР лПТіСг; 

і) бОТміУмь УСоіОиькжХ лСУиФв, язі кОгОюмьУя евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УСоіОиькі 
лСУиФвж" мО КиОУжнізОмСТСй УСоіОиькжХ лСУиФв кОгОбОпПй УСоіОиькжХ лСУиФв, язСвС 
бзиюпПкС гС КПєУмТФ кОгОбОпіб мО СмТжйФбОпіб УСоіОиькжХ лСУиФв, еО ТОХФкСз кОгОбОпіб 
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УСоіОиькжХ лСУиФв СмТжйФбОпФ УСоіОиькжХ лСУиФв, язСвС бзиюпПкС гС КПєУмТФ кОгОбОпіб мО 
СмТжйФбОпіб УСоіОиькжХ лСУиФв. 

Вжкямзж, лПТПгаОпПкі ожй ліглФкзмСй, кП лСржТююмьУя кО бжлиОмФ еОТСаімкСї лиОмж, 
вТСрСбСї (бжХігкСї) гСлСйСвж лТж бжХСгі кО лПкУію (Ф бігУмОбзФ) мО бжлиОмФ, лСб'яеОкФ е 
мжйпОУСбСю бмТОмСю лТОоПегОмкСУмі; 

165.1.2. УФйО гСХСгіб, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф бжвиягі лТСоПкміб, сС кОТОХСбОкі 
кО гПТдОбкі оіккі лОлПТж, ПйімСбОкі оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ мО/ОаС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
аюгдПмкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ФлТОбиіккя гПТдОбкжй аСТвСй мО вОТОкмСбОкжй гПТдОбСю 
аСТвСй, мО кО аСТвСбі еСаСб'яеОккя ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, О мОзСд УФйО гСХСгіб, 
СмТжйОкжХ кПТПежгПкмОйж Ф бжвиягі лТСоПкміб, кОТОХСбОкжХ кО гПТдОбкі оіккі лОлПТж ОаС 
СаиівОоії йіУоПбжХ лСежз, ОаС аСТвСбі оіккі лОлПТж, бжзСкОккя еСаСб'яеОкь еО язжйж 
еОаПелПпПкС гПТдОбкжйж ОаС йіУоПбжйж вОТОкміяйж, язсС мОзі оіккі лОлПТж лТжгаОкі 
кПТПежгПкмОйж еО йПдОйж мПТжмСТії КзТОїкж пПТПе ФлСбкСбОдПкжХ ОвПкміб - кПТПежгПкміб, 
ОаС лТСоПкміб, СмТжйОкжХ кПТПежгПкмОйж еО кОгОкі гПТдОбі ОаС аюгдПмФ АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй пж йіУьзСйФ аюгдПмФ лСежзж (зТПгжмж ОаС еСбкіркі еОлСежпПккя), язі 
бігСаТОдОюмьУя б ДПТдОбкСйФ аюгдПмі КзТОїкж ОаС йіУоПбжХ аюгдПмОХ пж бігкПУПкі гС 
бжмТОм ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, ОаС еО кОгОкі УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя зТПгжмж 
(лСежзж), бжзСкОккя язжХ еОаПелПпПкС гПТдОбкжйж ОаС йіУоПбжйж вОТОкміяйж; 

165.1.3. УФйО бігрзСгФбОккя лиОмкжзФ лСгОмзФ ТСейіТФ рзСгж, еОлСгіякСї РСйФ 
бкОУиігСз НСТкСажиьУьзСї зОмОУмТСнж, Ф лСТягзФ мО УФйОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСй; 

165.1.4. УФйО бжлиОм пж бігрзСгФбОкь (зТій еОТСаімкСї лиОмж пж ікржХ бжлиОм мО 
бігрзСгФбОкь еО ожбіиькС-лТОбСбжйж гСвСбСТОйж), сС егіРУкююмьУя е ФТОХФбОккяй 
лФкзмФ 170.7 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ: 

О) мбСТпжйж УліизОйж їХ пиПкОй Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй; 
а) МСбОТжУмбСй НПТбСкСвС НТПУмО КзТОїкж кО зСТжУмь СмТжйФбОпіб аиОвСгіРкСї гСлСйСвж 

біглСбігкС гС еОзСкФ; 
б) ікржйж кПлТжаФмзСбжйж СТвОкіеОоіяйж (зТій зТПгжмкжХ УліиСз мО ікржХ кПаОкзібУьзжХ 

нікОкУСбжХ ФУмОкСб) мО аиОвСгіРкжйж нСкгОйж КзТОїкж, УмОмФУ язжХ бжекОпОємьУя 
біглСбігкС гС еОзСкФ, кО зСТжУмь СмТжйФбОпіб мОзжХ бжлиОм, зТій аФгь-язжХ бжлиОм ОаС 
бігрзСгФбОкь пиПкОй зПТібкжХ СТвОкіб мОзжХ СТвОкіеОоіР ОаС нСкгіб мО лСб'яеОкжй е кжйж 
ніежпкжй СУСаОй; 

в) УФйО, язО сСТСзФ бжлиОпФємьУя лПТПйСдояй ЖідкОТСгкСвС зСкзФТУФ е ФзТОїкУьзСї 
йСбж ійПкі ЙПмТО ЯожзО; 

165.1.5. УФйО бкПУзіб кО СаСб'яезСбП УмТОХФбОккя лиОмкжзО лСгОмзФ біглСбігкС гС 
еОзСкФ, ікржХ, кід єгжкжР бкПУСз кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя; 

165.1.6. УФйО єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя 
лиОмкжзО лСгОмзФ, сС бкСУямьУя еО ТОХФкСз РСвС ТСаСмСгОбоя Ф ТСейіТОХ, бжекОпПкжХ 
еОзСкСй; 

165.1.7. УФйО УмТОХСбжХ бкПУзіб гС ЗОзСлжпФбОиькСвС нСкгФ, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй, - СаСб'яезСбі УмТОХСбі бкПУзж гС кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС нСкгФ мО нСкгФ 
аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя; 

165.1.8. УФйО зСрміб, сС кОиПдОмь лиОмкжзФ лСгОмзФ, язі біглСбігкС гС еОзСкФ 
лПТПТОХСбФюмьУя е ЗОзСлжпФбОиькСвС нСкгФ гС кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС нСкгФ, нСкгФ 
аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя пж УмТОХСбСї СТвОкіеОоії, е кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС нСкгФ, нСкгФ 
аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя гС ікрСвС кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС нСкгФ, нСкгФ аОкзібУьзСвС 
ФлТОбиіккя, УмТОХСбСї СТвОкіеОоії ОаС кО лПкУіРкжР гПлСежмкжР ТОХФкСз аОкзФ; 

165.1.9. бОТміУмь аПеСлиОмкСвС иізФбОиькС-лТСніиОзмжпкСвС ХОТпФбОккя, йСиСзО ОаС 
ТібкСоіккжХ РСйФ ХОТпСбжХ лТСгФзміб, вОеСбОкСї УСиСкСї бСгж, йжРкжХ і екПрзСгдФбОиькжХ 
еОУСаіб, О мОзСд УлПоіОиькСвС СгявФ, УлПоіОиькСвС беФммя мО ікржХ еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС 
еОХжУмФ, язжйж ТСаСмСгОбПоь еОаПелПпФє лиОмкжзО лСгОмзФ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС СХСТСкФ лТОоі", УлПоіОиькСвС (нСТйПкСвС) СгявФ мО беФммя, сС кОгОюмьУя 
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ТСаСмСгОбоПй Ф мжйпОУСбП зСТжУмФбОккя лиОмкжзФ лСгОмзФ, язжР лПТПаФбОє е кжй Ф 
мТФгСбжХ бігкСУжкОХ. ЙСТягСз еОаПелПпПккя, лПТПиіз мО вТОкжпкі УмТСзж бжзСТжУмОккя 
УлПоіОиькСвС (Ф мСйФ пжУиі нСТйПкСвС) СгявФ, УлПоіОиькСвС беФммя мО ікржХ еОУСаіб 
ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж мО/ОаС вОиФеПбжйж 
кСТйОйж аПеСлиОмкСї бжгОпі лТОоібкжзОй УлПоіОиькСвС (нСТйПкСвС) СгявФ, УлПоіОиькСвС 
беФммя мО ікржХ еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ. 

ЗСТйж еОаПелПпПккя иізФбОиькС-лТСніиОзмжпкжй ХОТпФбОккяй, йСиСзСй ОаС 
ТібкСоіккжйж РСйФ ХОТпСбжйж лТСгФзмОйж, вОеСбОкСю УСиСкСю бСгСю, йжРкжйж мО 
екПрзСгдФбОиькжйж еОУСаОйж ТСеТСаияюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я; 

165.1.10. УФйО вТСрСбСвС ОаС йОРкСбСвС ФмТжйОккя пж еОаПелПпПккя 
біРУьзСбСУиФдаСбоіб УмТСзСбСї УиФдаж (Ф мСйФ пжУиі СУіа, сС лТСХСгямь ОиьмПТкОмжбкФ 
УиФдаФ), лПТПгаОпПкО еОзСкСй, язО бжлиОпФємьУя е аюгдПмФ пж аюгдПмкСю ФУмОкСбСю; 

165.1.11. зСрмж, СмТжйОкі лиОмкжзСй лСгОмзФ кО бігТягдПккя ОаС ліг ебім і ТСеТОХСбОкі 
евігкС іе лФкзмСй 170.9 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд УФйж зСйлПкУОоіРкжХ бжлиОм б 
ікСеПйкіР бОиюмі, сС бжлиОпФюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ лТОоібкжзОй гжлиСйОмжпкСї 
УиФдаж, кОлТОбиПкжй Ф гСбвСмПТйікСбП бігТягдПккя; 

165.1.12. бОТміУмь мСбОТіб, язі кОгХСгямь лиОмкжзФ лСгОмзФ яз вОТОкміРкО еОйікО Ф 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, О мОзСд вТСрСбО зСйлПкУОоія бОТмСУмі мСбОТіб, кОгОкО 
лиОмкжзФ лСгОмзФ б ТОеі їХ лСбПТкПккя лТСгОбою ОаС СУСаі, ФлСбкСбОдПкіР мОзжй 
лТСгОбоПй егіРУкюбОмж їХ вОТОкміРкП СаУиФвСбФбОккя (еОйікФ) лТСмявСй вОТОкміРкСвС 
УмТСзФ, ОиП кП бжсП кід оікО лТжгаОккя мОзжХ мСбОТіб; 

165.1.13. зСрмж ОаС бОТміУмь йОРкО (кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб), язі кОгХСгямь лиОмкжзФ 
лСгОмзФ еО ТірПккяй УФгФ б ТПеФиьмОмі лСгіиФ УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі лСгТФддя Ф 
еб'яезФ е ТСеіТбОккяй риюаФ пж бжекОккяй РСвС кПгіРУкжй ОаС еО гСаТСбіиькжй ТірПккяй 
УмСТік е ФТОХФбОккяй кСТй ЛійПРкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

165.1.14. ОиійПкмж, сС бжлиОпФюмьУя лиОмкжзФ лСгОмзФ евігкС е ТірПккяй УФгФ ОаС еО 
гСаТСбіиькжй ТірПккяй УмСТік Ф УФйОХ, бжекОпПкжХ евігкС іе ЛійПРкжй зСгПзУСй КзТОїкж, Ф 
мСйФ пжУиі ОиійПкмж, сС бжлиОпФюмьУя кПТПежгПкмСй; 

165.1.15. зСрмж ОаС йОРкС (йОРкСбі пж кПйОРкСбі лТОбО, бОТміУмь ТСаім, лСУиФв), СмТжйОкі 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ яз гОТФкСз е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь оьСвС ТСегіиФ; 

165.1.16. зСрмж, СмТжйОкі лиОмкжзСй лСгОмзФ б ТОХФкСз зСйлПкУОоії (бігрзСгФбОккя) 
бОТмСУмі йОРкО (кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб), лТжйФУСбС бігпФдПкСвС гПТдОбСю Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, ОаС бОТміУмь мОзСї зСйлПкУОоії, СмТжйОкСї Ф кПвТСрСбіР нСТйі; 

гСХСгж, СмТжйОкі бкОУиігСз ТПОиіеОоії еОУмОбиПкСвС йОРкО, йОРкО лиОмкжзО лСгОмзФ лТж 
ебПТкПккі УмявкПккя нікОкУСбСю ФУмОкСбСю кО мОзП йОРкС Ф еб'яезФ е кПбжзСкОккяй 
лиОмкжзСй лСгОмзФ УбСїХ еСаСб'яеОкь еО гСвСбСТСй зТПгжмФ (лСежзж), еО ФйСбж сС мОзП 
йОРкС аФиС лТжгаОкС еО ТОХФкСз мОзСвС зТПгжмФ (лСежзж); 

165.1.17. УФйО кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, УмТОХСбжХ бкПУзіб е аюгдПміб 
ОаС гПТдОбкжХ оіиьСбжХ УмТОХСбжХ нСкгіб евігкС іе еОзСкСй, О мОзСд аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя ліг пОУ еОУмСУФбОккя лТОбО кО лСгОмзСбФ екждзФ, сС лСбПТмОємьУя 
лиОмкжзФ лСгОмзФ; 

165.1.18. гжбігПкгж, язі кОТОХСбФюмьУя кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ Ф бжвиягі ОзоіР 
(пОУмСз, лОїб), ПйімСбОкжХ юТжгжпкСю СУСаСю - ТПежгПкмСй, сС кОТОХСбФє мОзі гжбігПкгж, 
еО ФйСбж, сС мОзП кОТОХФбОккя дСгкжй пжкСй кП ейікює лТСлСТоіР (пОУмСз) ФпОУмі бУіХ 
ОзоіСкПТіб (биОУкжзіб) Ф УмОмФмкСйФ нСкгі ПйімПкмО, мО б ТПеФиьмОмі язСвС еаіиьрФємьУя 
УмОмФмкжР нСкг ПйімПкмО кО УФзФлкФ кСйікОиькФ бОТміУмь кОТОХСбОкжХ гжбігПкгіб; 

165.1.19. зСрмж ОаС бОТміУмь йОРкО (лСУиФв), сС кОгОюмьУя яз гСлСйСвО кО иізФбОккя мО 
йПгжпкП СаУиФвСбФбОккя лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС пиПкО Уій'ї ніежпкСї СУСаж лПТрСвС УмФлПкя 
УлСТігкПккя, гжмжкж, язО лПТПаФбОє ліг СлізСю ОаС лізиФбОккяй лиОмкжзО лСгОмзФ, еО 
ФйСбж гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя бжмТОм, лСб'яеОкжХ іе кОгОккяй еОекОпПкСї 
гСлСйСвж (Ф ТОеі кОгОккя зСрміб), Ф мСйФ пжУиі, ОиП кП бжзиюпкС, гия лТжгаОккя иізіб, 
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гСкСТУьзжХ зСйлСкПкміб, лТСмПекС-СТмСлПгжпкжХ бжТСаіб, бжТСаіб йПгжпкСвС лТжекОпПккя 
гия ікгжбігФОиькСвС зСТжУмФбОккя СУіа е ікбОиігкіУмю, еО ТОХФкСз зСрміб аиОвСгіРкСї 
СТвОкіеОоії ОаС РСвС ТСаСмСгОбоя, б мСйФ пжУиі б пОУмжкі бжмТОм ТСаСмСгОбоя кО 
СаСб'яезСбжР лТСніиОзмжпкжР Свияг лТОоібкжзО евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОХжУм 
кОУПиПккя біг ікнПзоіРкжХ ХбСТСа" мО кО бОзожкОоію лТОоібкжзО, УлТяйСбОкФ кО 
лТСніиОзмжзФ еОХбСТюбОкь б лПТіСг еОвТСеж ПлігПйіР біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
еОаПелПпПккя УОкімОТкСвС мО ПлігПйіпкСвС аиОвСлСиФппя кОУПиПккя" еО кОябкСУмі 
біглСбігкжХ лігмбПТгкжХ гСзФйПкміб, зТій бжмТОм, сС зСйлПкУФюмьУя бжлиОмОйж е нСкгФ 
еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС йПгжпкСвС УмТОХФбОккя; 

165.1.20. бОТміУмь бФвіиия мО бФвіиькжХ ОаС мСТн'якжХ аТжзПміб, аПеСлиОмкС кОгОкжХ б 
СаУявОХ мО еО лПТПиізСй лТСнПУіР, сС бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, Ф мСйФ 
пжУиі зСйлПкУОоії бОТмСУмі мОзСвС бФвіиия мО бФвіиькжХ ОаС мСТн'якжХ аТжзПміб: 

 лТОоібкжзОй е бжгСаФмзФ (лПТПТСазж) бФвіиия мО бФвиПаФгібкжХ ліглТжєйУмб; 
 лПкУіСкПТОй, язі лТСлТОоюбОиж кО ліглТжєйУмбОХ е бжгСаФмзФ (лПТПТСазж) бФвіиия, 

бФвиПаФгібкжХ ліглТжєйУмбОХ: кО лігеПйкжХ ТСаСмОХ - кП йПкрП кід 10 ТСзіб гия 
пСиСбізіб і кП йПкр яз 7 ТСзіб 6 йіУяоіб гия дікСз; кО ТСаСмОХ, лСб'яеОкжХ іе 
лігеПйкжйж ФйСбОйж, - кП йПкрП кід 15 ТСзіб гия пСиСбізіб і кП йПкр яз 12 ТСзіб 6 
йіУяоіб гия дікСз; кО ТСаСмОХ мПХкСиСвіпкСї иікії кО лСбПТХкі гіюпжХ рОХм пж кО 
рОХмОХ, сС аФгФюмьУя, ТСеТіеОХ, еаОвОпФбОиькжХ мО аТжзПмкжХ нОаТжзОХ - кП йПкр яз 
20 ТСзіб гия пСиСбізіб і кП йПкр яз 15 ТСзіб гия дікСз; 

 СУСаОй е ікбОиігкіУмю і бПмПТОкОй біРкж мО лТОоі, СУСаОй, кОвСТСгдПкжй екОзОйж 
"ООХмОТУьзО УиОбО" ОаС "ООХмОТУьзО гСаиПУмь" I, II, III УмФлПкіб, СУСаОй, ікбОиігкіУмь 
язжХ кОУмОиО бкОУиігСз еОвОиькСвС еОХбСТюбОккя, Ф ТОеі, зСиж бСкж зСТжУмФбОижУя 
ожй лТОбСй гС кОУмОккя ікбОиігкСУмі; 

 Уій'яй лТОоібкжзіб, язі еОвжкФиж (лСйПТиж) кО ліглТжєйУмбОХ е бжгСаФмзФ (лПТПТСазж) 
бФвіиия, сС СмТжйФюмь лПкУії Ф еб'яезФ іе бмТОмСю вСгФбОиькжзО, О мОзСд бгСбОй 
лСйПТижХ лПкУіСкПТіб, еОекОпПкжХ б оьСйФ ліглФкзмі, язі еО джммя йОиж мОзП лТОбС. 

ЙТж бжлиОмі вТСрСбСї зСйлПкУОоії бОТмСУмі мОзСвС бФвіиия мО бФвіиькжХ ОаС мСТн'якжХ 
аТжзПміб її УФйО кП бзиюпОємьУя гС УзиОгФ еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО 
лСгОмзФ. 

ЙСТягСз бжзСкОккя оьСвС ліглФкзмФ бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 
165.1.21. УФйО, УлиОпПкО аФгь-язСю юТжгжпкСю ОаС ніежпкСю СУСаСю кО зСТжУмь 

бімпжекякжХ бжсжХ мО лТСнПУіРкС-мПХкіпкжХ кОбпОиькжХ еОзиОгіб еО егСаФммя СУбімж, еО 
лігвСмСбзФ пж лПТПлігвСмСбзФ лиОмкжзО лСгОмзФ, ОиП кП бжсП мТжзТОмкСвС ТСейіТФ 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ 
еО зСдкжР лСбкжР ОаС кПлСбкжР йіУяоь кОбпОккя, лігвСмСбзж пж лПТПлігвСмСбзж мОзСї 
ніежпкСї СУСаж; 

165.1.22. зСрмж ОаС бОТміУмь йОРкО (лСУиФв), сС кОгОюмьУя яз гСлСйСвО кО лСХСбОккя 
лиОмкжзО лСгОмзФ: 

О) аФгь-язСю ніежпкСю СУСаСю, аиОвСгіРкСю СТвОкіеОоією, ЙПкУіРкжй нСкгСй КзТОїкж, 
біглСбігкжй УмТФзмФТкжй лігТСегіиСй йіУоПбСї гПТдОбкСї ОгйікіУмТОоії, нСкгОйж 
еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя КзТОїкж ОаС лТСнПУіРкСю 
УліизСю; 

а) ТСаСмСгОбоПй мОзСвС лСйПТиСвС лиОмкжзО лСгОмзФ еО РСвС СУмОккій йіУоПй ТСаСмж (Ф 
мСйФ пжУиі лПТПг бжХСгСй кО лПкУію) Ф ТСейіТі, сС кП лПТПбжсФє лСгбіРкжР ТСейіТ УФйж, 
бжекОпПкСї б ОаеОоі лПТрСйФ ліглФкзмФ 169.4.1 лФкзмФ 169.4 УмОммі 169 оьСвС КСгПзУФ. ЛФйО 
лПТПбжсПккя еО її кОябкСУмі СУмОмСпкС СлСгОмзСбФємьУя ліг пОУ її кОТОХФбОккя (бжлиОмж, 
кОгОккя); 

165.1.23. бОТміУмь йОРкО, О мОзСд УФйО вТСрСбСї гСлСйСвж, сС кОгОюмьУя гімяй-УжТСмОй 
пж гімяй, лСеаОбиПкжй аОмьзібУьзСвС лізиФбОккя (Ф мСйФ пжУиі бжлФУзкжзОй лТСнПУіРкС-
мПХкіпкжХ кОбпОиькжХ еОзиОгіб і бжсжХ кОбпОиькжХ еОзиОгіб I - IV Тібкіб ОзТПгжмОоії), Ф 
лСТягзФ і ТСейіТОХ, бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 
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165.1.24. гСХСгж, СмТжйОкі біг лТСгОдФ биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, сС 
бжТСсПкО, бігвСгСбОкО, бжиСбиПкО, еіаТОкО, бжвСмСбиПкО, бжТСаиПкО, СаТСаиПкО мО/ОаС 
лПТПТСаиПкО аПелСУПТПгкьС ніежпкСю СУСаСю кО еПйПиькжХ гіиякзОХ, гия бПгПккя: 

 УОгібкжомбО мО/ОаС гия аФгібкжомбО і СаУиФвСбФбОккя джмиСбСвС аФгжкзФ, 
вСУлСгОТУьзжХ аФгібПиь і УлСТФг (лТжУОгжакі гіиякзж) мО/ОаС гия ікгжбігФОиькСвС 
гОпкСвС аФгібкжомбО; 

 СУСажУмСвС УПиякУьзСвС вСУлСгОТУмбО мО/ОаС еПйПиькі пОУмзж (лОї), бжгіиПкі б кОмФТі 
(кО йіУоПбСУмі). 

ЙТж лТСгОдФ биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії (зТій лТСгФзоії мбОТжккжомбО) 
СмТжйОкі біг мОзСвС лТСгОдФ гСХСгж кП є СлСгОмзСбФбОкжй гСХСгСй, язсС їХ УФйО УФзФлкС 
еО Тіз кП лПТПбжсФє 12 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 
Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. К ТОеі язсС УФйО СмТжйОкСвС гСХСгФ лПТПбжсФє 
еОекОпПкжР ТСейіТ, лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР бігСаТОежмж УФйФ мОзСвС лПТПбжсПккя Ф 
УзиОгі еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ еО біглСбігкжР ебімкжР Тіз 
мО лСгОмж ТіпкФ гПзиОТОоію лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж (лСгОмзСбФ гПзиОТОоію) біглСбігкС 
гС оьСвС КСгПзУФ і УОйСУміРкС УлиОмжмж лСгОмСз е УФйж мОзСвС лПТПбжсПккя. 

ЙТж лТСгОдФ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії (зТій лТСгФзоії мбОТжккжомбО) її биОУкжз 
йОє лСгОмж лСгОмзСбСйФ ОвПкмФ зСлію гСбігзж лТС кОябкіУмь Ф кьСвС еПйПиькжХ гіиякСз, 
еОекОпПкжХ б ОаеОоОХ гТФвСйФ мО мТПмьСйФ оьСвС ліглФкзмФ. ИТжвікОи гСбігзж еаПТівОємьУя Ф 
биОУкжзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії лТСмявСй УмТСзФ лСеСбкСї гОбкСУмі е гОмж 
еОзікпПккя гії мОзСї гСбігзж. ДСбігзО бжгОємьУя УіиьУьзСю, УПижскСю, йіУьзСю ТОгСю еО 
йіУоПй лСгОмзСбСї ОгТПУж (йіУоПй лТСджбОккя) лиОмкжзО лСгОмзФ лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ 
гкіб е гкя СмТжйОккя біглСбігкСю ТОгСю лжУьйСбСї еОябж лТС бжгОпФ мОзСї гСбігзж. 

ЛСТйО гСбігзж бУмОкСбиюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 46 оьСвС КСгПзУФ гия 
лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР. 

ЙТж лТСгОдФ биОУкСї лТСгФзоії мбОТжккжомбО вТФл 1 - 5, 15, 16 мО 41 ККМ ЗДД, СмТжйОкі 
біг мОзСвС лТСгОдФ гСХСгж кП є СлСгОмзСбФбОкжй гСХСгСй, язсС їХ УФйО УФзФлкС еО Тіз кП 
лПТПбжсФє 50 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. МОзі ніежпкі СУСаж егіРУкююмь лТСгОд еОекОпПкСї лТСгФзоії 
аПе СмТжйОккя гСбігзж лТС кОябкіУмь еПйПиькжХ гіиякСз. 

К ТОеі зСиж УФйО СмТжйОкСвС гСХСгФ лПТПбжсФє бУмОкСбиПкжР ожй ліглФкзмСй ТСейіТ, 
ніежпкО СУСаО еСаСб'яеОкО лОгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ гСбігзФ лТС УОйСУміРкП 
бжТСсФбОккя, ТСебПгПккя, бігвСгСбФбОккя лТСгФзоії мбОТжккжомбО, сС бжгОємьУя Ф 
гСбіиькіР нСТйі УіиьУьзСю, УПижскСю, йіУьзСю ТОгСю еО йіУоПй лСгОмзСбСї ОгТПУж 
(йіУоПй лТСджбОккя) биОУкжзО лТСгФзоії мбОТжккжомбО. ЯзсС гСбігзСю лігмбПТгдПкС 
бжТСсФбОккя лТСгОкСї лТСгФзоії мбОТжккжомбО аПелСУПТПгкьС лиОмкжзСй лСгОмзФ, 
СлСгОмзФбОккю лігиявОє гСХіг, сС лПТПбжсФє 50 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

ЯзсС мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ кП лігмбПТгдПкС УОйСУміРкП бжТСсФбОккя, ТСебПгПккя, 
бігвСгСбФбОккя лТСгФзоії мбОТжккжомбО, гСХСгж біг лТСгОдФ язСї бік СмТжйОб, мОзі гСХСгж 
лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ; 

165.1.25. УФйО гСХСгФ, СмТжйОкО лиОмкжзСй лСгОмзФ еО егОкі (лТСгОкі) кжй бмСТжккФ 
УжТСбжкФ, лСаФмСбі бігХСгж, аТФХм пСТкжХ йПмОиіб (зСг 7204 евігкС е ККМ ЗДД), аТФХм 
зСиьСТСбжХ йПмОиіб, бзиюпОюпж бжзСТжУмОкі (бжУкОдПкі) ОзФйФиямСТж ПиПзмТжпкі 
УбжкоПбС-зжУиСмкі (зСг 8548 10 21 00 евігкС е ККМ ЗДД), еОижрзж мО аТФХм ПиПзмТжпкжХ 
ОзФйФиямСТіб іе бйіУмСй Убжкою (зСг 8548 10 91 00 евігкС е ККМ ЗДД), мО аТФХм 
гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, лТСгОкжР ЗОоіСкОиькСйФ аОкзФ КзТОїкж; 

165.1.26. УФйО УмжлПкгії (бзиюпОюпж УФйФ її ікгПзУОоії, кОТОХСбОкФ біглСбігкС гС еОзСкФ), 
язО бжлиОпФємьУя Фпкю, УмФгПкмФ, зФТУОкмФ біРУьзСбжХ кОбпОиькжХ еОзиОгіб, СТгжкОмСТФ, 
ОУліТОкмФ ОаС Ог'юкзмФ, ОиП кП бжсП кід УФйО, бжекОпПкО б ОаеОоі лПТрСйФ ліглФкзмФ 
169.4.1 лФкзмФ 169.4 УмОммі 169 оьСвС КСгПзУФ. ЛФйО лПТПбжсПккя еО її кОябкСУмі лігиявОє 
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СлСгОмзФбОккю ліг пОУ її кОТОХФбОккя (бжлиОмж) еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.1 
УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ; 

165.1.27. УФйО УмТОХСбСї бжлиОмж, УмТОХСбСвС бігрзСгФбОккя ОаС бжзФлкО УФйО, 
СмТжйОкО лиОмкжзСй лСгОмзФ еО гСвСбСТСй УмТОХФбОккя біг УмТОХСбжзО-ТПежгПкмО ОаС 
УмТОХСбжзО-кПТПежгПкмО, ікрСвС кід гСбвСУмТСзСбП УмТОХФбОккя джммя (Ф мСйФ пжУиі 
УмТОХФбОккя гСбіпкжХ лПкУіР) мО кПгПТдОбкП лПкУіРкП еОаПелПпПккя, мО УФйО УмТОХСбжХ 
(ТПвиОйПкмкжХ) бжлиОм, УмТОХСбжХ бігрзСгФбОкь, сС егіРУкююмьУя ЖСмСТкжй 
(мТОкУлСТмкжй) УмТОХСбжй аюТС КзТОїкж біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СаСб'яезСбП 
УмТОХФбОккя ожбіиькС-лТОбСбСї біглСбігОиькСУмі биОУкжзіб кОеПйкжХ мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб", Ф ТОеі бжзСкОккя мОзжХ ФйСб: 

О) ліг пОУ УмТОХФбОккя джммя ОаС егСТСб'я лиОмкжзО лСгОмзФ Ф ТОеі: 
 гСджммя еОУмТОХСбОкСї СУСаж гС гОмж пж лСгії, лПТПгаОпПкСї гСвСбСТСй УмТОХФбОккя 

джммя, пж гСУявкПккя бізФ, лПТПгаОпПкСвС мОзжй гСвСбСТСй; 
 бжзФлкО УФйО б пОУмжкі, сС кП лПТПбжсФє УФйФ бкПУПкжХ УмТОХСбжХ лиОмПдіб еО 

гСвСбСТСй УмТОХФбОккя джммя, ікрСвС, кід гСбвСУмТСзСбП УмТОХФбОккя джммя; 
 б ТОеі УмТОХСбСвС бжлОгзФ - нОзм еОлСгіяккя рзСгж еОУмТОХСбОкіР СУСаі лСбжкПк аФмж 

кОиПдкжй пжкСй лігмбПТгдПкжР. ЯзсС еОУмТОХСбОкО СУСаО лСйжТОє, УФйО УмТОХСбСї 
бжлиОмж, язО кОиПджмь бжвСгСкОаФбОпОй ОаС УлОгзСєйояй, СлСгОмзСбФємьУя еО 
лТОбжиОйж мО УмОбзОйж, бУмОкСбиПкжйж гия СлСгОмзФбОккя УлОгсжкж 
(бжвСгСкОаФбОп лТжТібкюємьУя гС УлОгзСєйоя); 

а) ліг пОУ УмТОХФбОккя йОРкО УФйО УмТОХСбСвС бігрзСгФбОккя кП йСдП лПТПбжсФбОмж 
бОТміУмь еОУмТОХСбОкСвС йОРкО, бжекОпПкФ еО ебжпОРкжйж оікОйж кО гОмФ ФзиОгПккя 
УмТОХСбСвС гСвСбСТФ, еаіиьрПкФ кО УФйФ УлиОпПкжХ УмТОХСбжХ лиОмПдіб (УмТОХСбжХ бкПУзіб, 
УмТОХСбжХ лТПйіР); 

б) ліг пОУ УмТОХФбОккя ожбіиькСї біглСбігОиькСУмі УФйО УмТОХСбСвС бігрзСгФбОккя, О ліг 
пОУ УмТОХФбОккя ожбіиькС-лТОбСбСї біглСбігОиькСУмі биОУкжзіб кОеПйкжХ мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб - УФйО УмТОХСбжХ (ТПвиОйПкмкжХ) бжлиОм, УмТОХСбжХ бігрзСгФбОкь, сС 
егіРУкююмьУя ЖСмСТкжй (мТОкУлСТмкжй) УмТОХСбжй аюТС КзТОїкж біглСбігкС гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС СаСб'яезСбП УмТОХФбОккя ожбіиькС-лТОбСбСї біглСбігОиькСУмі биОУкжзіб 
кОеПйкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб", кП йСдП лПТПбжсФбОмж ТСейіТ рзСгж, нОзмжпкС 
еОлСгіякСї бжвСгСкОаФбОпФ (аПкПніоіОТФ), сС бжекОпОємьУя еО ебжпОРкжйж оікОйж кО гОмФ 
мОзСї УмТОХСбСї бжлиОмж; 

165.1.28. УФйО УмТОХСбСї бжлиОмж, УмТОХСбСвС бігрзСгФбОккя, бжзФлкО УФйО ОаС їХ 
пОУмжкО, пж лПкУіРкО бжлиОмО, СмТжйОкО лиОмкжзСй лСгОмзФ еО гСвСбСТСй гСбвСУмТСзСбСвС 
УмТОХФбОккя джммя, Ф мСйФ пжУиі УмТОХФбОккя гСбіпкжХ лПкУіР, УФйО лПкУіРкСї бжлиОмж іе 
УжУмПйж кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, УФйО бжлиОмж еО гСвСбСТСй лПкУіРкСвС 
бзиОгФ, гСвСбСТСй гСбіТпСвС ФлТОбиіккя, ФзиОгПкжй е ФпОУкжзСй нСкгФ аОкзібУьзСвС 
ФлТОбиіккя, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 170.8.3 лФкзмФ 170.8 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСТягСз еОУмСУФбОккя ліглФкзмФ 165.1.27 оьСвС лФкзмФ мО оьСвС ліглФкзмФ бжекОпОємьУя 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж мО ЗОоіСкОиькСю зСйіУією е оіккжХ лОлПТіб мО нСкгСбСвС 
ТжкзФ евігкС е ТСелСгіиСй лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй лТС ТПвФиюбОккя 
Тжкзіб нікОкУСбжХ лСУиФв; 

165.1.29. СУкСбкО УФйО гПлСежмФ (бзиОгФ), бкПУПкСвС лиОмкжзСй лСгОмзФ гС аОкзФ пж 
кПаОкзібУьзСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж, язО лСбПТмОємьУя РСйФ, УФйО, язО СмТжйФємьУя 
лиОмкжзСй лСгОмзФ бкОУиігСз лТСгОдФ лТОбО бжйСвж кО гПлСежм, О мОзСд СУкСбкО УФйО 
зТПгжмФ, сС СмТжйФємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ (лТСмявСй УмТСзФ гії гСвСбСТФ), Ф мСйФ пжУиі 
нікОкУСбСвС зТПгжмФ, еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю, кО бжекОпПкжР УмТСз мО ліг лТСоПкмж. ДС 
еОвОиькСвС ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР лТжгаОб лТОбС 
бжйСвж кО мОзжР гПлСежм (бзиОг), бзиюпОємьУя лСежмжбкО Тіекжоя йід УФйСю зСрміб, 
СмТжйОкжХ Ф ТПеФиьмОмі ТПОиіеОоії лТОбО бжйСвж, мО бОТміУмю, сС бжекОпОємьУя іе УФйж 
бжмТОм кО лТжгаОккя мОзСвС гПлСежмФ (бзиОгФ). К ТОеі кСмОТіОиькСвС лСУбігпПккя гСвСбСТФ 
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зФлібиі-лТСгОдФ лТОбО бжйСвж кО гПлСежм кСмОТіФУ лСбігСйияє зСкмТСиююпжР СТвОк лТС 
мОзжР гСвСбіТ Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй ТСегіиСй; 

165.1.30. УФйО бжлиОм вТСйОгякОй КзТОїкж (їХ УлОгзСєйояй) вТСрСбжХ еОСсОгдПкь, 
лСйісПкжХ б лПТіСг гС 2 Уіпкя 1992 ТСзФ б ФУмОкСбж ИсОгкСвС аОкзФ ЛКЛК мО гПТдОбкСвС 
УмТОХФбОккя ЛКЛК, сС гіяиж кО мПТжмСТії КзТОїкж, О мОзСд Ф мОзі гПТдОбкі оіккі лОлПТж: 
СаиівОоії ДПТдОбкСї оіиьСбСї аПелТСоПкмкСї лСежзж 1990 ТСзФ, СаиівОоії ДПТдОбкСї 
бкФмТіркьСї бжвТОркСї лСежзж 1982 ТСзФ, гПТдОбкі зОекОпПРУьзі еСаСб'яеОккя ЛКЛК, 
УПТмжнізОмж ИсОгкСвС аОкзФ ЛКЛК мО вТСрСбі еОСсОгдПккя вТСйОгяк КзТОїкж, лСйісПкі б 
ФУмОкСбж ИсОгкСвС аОкзФ КзТОїкж мО зСижркьСвС КзТгПТдУмТОХФ лТСмявСй 1992 - 1994 
ТСзіб; 

165.1.31. СУкСбкО УФйО лСбСТСмкСї нікОкУСбСї гСлСйСвж, кОгОкСї лиОмкжзСй лСгОмзФ 
ікржй СУСаОй, язО лСбПТмОємьУя РСйФ, СУкСбкО УФйО лСбСТСмкСї нікОкУСбСї гСлСйСвж, сС 
СмТжйФємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ; 

165.1.32. лТжаФмСз біг СлПТОоіР е йОРкСй ОаС ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж, язжР кП лігиявОє 
СлСгОмзФбОккю евігкС е біглСбігкжйж лСиСдПккяйж оьСвС ТСегіиФ; 

165.1.33. УФйО, СмТжйОкО лиОмкжзСй лСгОмзФ еО егОбОккя кжй зТСбі, вТФгкСвС дікСпСвС 
йСиСзО, ікржХ бжгіб гСкСТУмбО, язО бжлиОпФємьУя е аюгдПмФ пж аюгдПмкСю ФУмОкСбСю; 

165.1.34. бОТміУмь джмиО, язП лПТПгОємьУя е гПТдОбкСї ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі Ф 
биОУкіУмь лиОмкжзО лСгОмзФ аПеСлиОмкС ОаС іе екждзСю біглСбігкС гС еОзСкФ, О мОзСд УФйО 
гПТдОбкСї лігмТжйзж кО аФгібкжомбС пж лТжгаОккя гСУмФлкСвС джмиО, язО кОгОємьУя 
лиОмкжзФ лСгОмзФ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ е пжУиО гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб мО лТжТібкякжХ гС кжХ СУіа йОє 
лТОбС кО СмТжйОккя СгкСТОеСбСї вТСрСбСї зСйлПкУОоії бжмТОм гия УмбСТПккя кОиПдкжХ 
джмиСбжХ ФйСб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, УФйО мОзСї зСйлПкУОоії СлСгОмзСбФємьУя яз 
гСгОмзСбП аиОвС ліг пОУ її кОТОХФбОккя (бжлиОмж) еО її ТОХФкСз; 

165.1.35. бОТміУмь лФмібСз кО біглСпжкСз, СегСТСбиПккя мО иізФбОккя, Ф мСйФ пжУиі кО 
ТПОаіиімОоію СУіа е ікбОиігкіУмю, кО мПТжмСТії КзТОїкж лиОмкжзО лСгОмзФ мО/ОаС РСвС гімПР 
бізСй гС 18 ТСзіб, язі кОгОюмьУя РСйФ аПеСлиОмкС ОаС іе екждзСю (Ф ТСейіТі мОзСї екждзж) 
лТСнПУіРкСю УліизСю, гС язСї еОТОХСбФюмьУя лТСнУліизСбі бкПУзж лиОмкжзО лСгОмзФ - 
пиПкО мОзСї лТСнПУіРкСї Уліизж, УмбСТПкСї біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, ОаС еО 
ТОХФкСз зСрміб біглСбігкСвС нСкгФ еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС 
УмТОХФбОккя; 

бОТміУмь лФмібСз кО біглСпжкСз, СегСТСбиПккя мО иізФбОккя, Ф мСйФ пжУиі кО ТПОаіиімОоію 
СУіа е ікбОиігкіУмю, кО мПТжмСТії КзТОїкж лиОмкжзО лСгОмзФ мО/ОаС пиПкіб РСвС Уій'ї лПТрСвС 
УмФлПкя УлСТігкПккя, язі кОгОюмьУя РСвС ТСаСмСгОбоПй - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб аПеСлиОмкС ОаС іе екждзСю (Ф ТСейіТі мОзСї екждзж) Сгжк ТОе кО зОиПкгОТкжР 
Тіз, еО ФйСбж, сС бОТміУмь лФмібзж (ТСейіТ екждзж) кП лПТПбжсФє 5 ТСейіТіб йікійОиькСї 
еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

165.1.36. гСХіг ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, е язСвС УлиОпФємьУя єгжкжР лСгОмСз евігкС 
іе УлТСсПкСю УжУмПйСю СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ; 

165.1.37. УФйО бжмТОм ТСаСмСгОбоя Ф еб'яезФ е лігбжсПккяй збОиінізОоії 
(лПТПлігвСмСбзСю) лиОмкжзО лСгОмзФ евігкС іе еОзСкСй; 

165.1.38. бОТміУмь СТгПкіб, йПгОиПР, екОзіб, зФазіб, гжлиСйіб, вТОйСм мО збіміб, язжйж 
бігекОпОюмьУя лТОоібкжзж, ікрі зОмПвСТії вТСйОгяк мО/ОаС лПТПйСдоі ейОвОкь, зСкзФТУіб; 

165.1.39. бОТміУмь гОТФкзіб (О мОзСд лТжеіб лПТПйСдояй мО лТжеПТОй УлСТмжбкжХ 
ейОвОкь) - Ф пОУмжкі, сС кП лПТПбжсФє 25 бігУСмзіб Сгкієї йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж (Ф 
ТСеТОХФкзФ кО йіУяоь), бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ, еО бжкямзСй 
вТСрСбжХ бжлиОм Ф аФгь-язіР УФйі; 

165.1.40. УФйО гСХСгФ, СмТжйОкСвС лиОмкжзСй лСгОмзФ бкОУиігСз бігпФдПккя ОзоіР 
(ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб), СгПТдОкжХ кжй Ф биОУкіУмь б лТСоПУі лТжбОмжеОоії б Сайік кО 
лТжбОмжеОоіРкі зСйлПкУОоіРкі УПТмжнізОмж, аПелСУПТПгкьС СмТжйОкі кжй яз зСйлПкУОоія 
УФйж РСвС бкПУзФ гС ФУмОкСб ИсОгкСвС аОкзФ ЛКЛК ОаС гС ФУмОкСб гПТдОбкСвС 
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УмТОХФбОккя ЛКЛК, ОаС б Сайік кО лТжбОмжеОоіРкі УПТмжнізОмж, СмТжйОкі кжй біглСбігкС гС 
еОзСкФ, О мОзСд УФйО гСХСгФ, СмТжйОкСвС мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ бкОУиігСз бігпФдПккя 
еПйПиькжХ гіиякСз УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя, еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб) еО 
кСТйОйж аПеСлиОмкСї лПТПгОпі, бжекОпПкжйж УмОммПю 121 ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж 
еОиПдкС біг їХ лТжекОпПккя, мО йОРкСбжХ лОїб, аПелСУПТПгкьС СмТжйОкжХ кжй Ф биОУкіУмь Ф 
лТСоПУі лТжбОмжеОоії; 

165.1.41. гСХСгж Ф бжвиягі лТСоПкміб кО лСмСпкі аОкзібУьзі ТОХФкзж, еО язжйж кО зСТжУмь 
ніежпкжХ СУіа егіРУкююмьУя бжзиюпкС бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж, УмжлПкгіР, лПкУіР, 
УСоіОиькСї гСлСйСвж мО ікржХ лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй УСоіОиькжХ бжлиОм. ИекОзж мОзжХ 
ТОХФкзіб бжекОпОюмьУя ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж; 

165.1.42. УФйж зСрміб, кОгОкі аиОвСгіРкжйж СТвОкіеОоіяйж, вТСйОгУьзжйж Са’єгкОккяйж, 
бзиюпПкжйж гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, бУПФзТОїкУьзжйж 
вТСйОгУьзжйж Са’єгкОккяйж СУіа е ікбОиігкіУмю мО їХ УліизОйж лиОмкжзОй лСгОмзФ – 
ФпОУкжзОй зСквТПУіб, УжйлСеіФйіб, еаСТіб, зСкнПТПкоіР, лиПкФйіб, е’їегіб, нПУмжбОиіб, 
бжУмОбСз, зСкоПТміб, ТПОаіиімОоіРкжХ еОХСгіб, ніезФиьмФТкС-УлСТмжбкжХ еОХСгіб, зСкзФТУіб, 
мТПкіквіб мО УПйікОТіб, язі лТСбОгямьУя мОзжйж СТвОкіеОоіяйж, яз зСйлПкУОоія бжмТОм кО 
лТСджбОккя, ХОТпФбОккя мО лТСїег гС йіУоя лТСбПгПккя еОХСгіб мО Ф ебСТСмкСйФ кОлТяйзФ. 

ЗОекОпПкі б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ бжмТОмж кП бзиюпОюмьУя гС еОвОиькСвС 
йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ б йПдОХ кСТй 
бігрзСгФбОккя бжмТОм кО бігТягдПккя, бУмОкСбиПкжХ гия гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб і 
лТОоібкжзіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, сС лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС ФмТжйФюмьУя 
(нікОкУФюмьУя) еО ТОХФкСз аюгдПмкжХ зСрміб; 

165.1.43. УФйО УмТОХСбСї бжлиОмж еО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя джммя Ф ТОеі УйПТмі 
еОУмТОХСбОкСї СУСаж, язсС мОзО бжлиОмО СмТжйФємьУя пиПкОйж Уій'ї еОУмТОХСбОкСї СУСаж 
лПТрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя, ОаС СУСаСю, язО є СУСаСю е ікбОиігкіУмю I вТФлж ОаС гжмжкСю 
е ікбОиігкіУмю, ОаС йОє УмОмФУ гжмжкж-УжТСмж ОаС гжмжкж, лСеаОбиПкСї аОмьзібУьзСвС 
лізиФбОккя; 

165.1.44. УФйО йОРкСбСвС мО кПйОРкСбСвС бкПУзФ лиОмкжзО лСгОмзФ гС УмОмФмкСвС нСкгФ 
юТжгжпкСї СУСаж - ПйімПкмО зСТлСТОмжбкжХ лТОб, б Сайік кО мОзі зСТлСТОмжбкі лТОбО; 

165.1.45. бОТміУмь лСаіпкжХ иіУСбжХ зСТжУмФбОкь гия биОУкСвС УлСджбОккя (еОвСмібия 
иізОТУьзжХ ТСУижк, еажТОккя иіУСбСї лігУмжизж, еОвСмібия СпПТПмФ мО ікржХ лСаіпкжХ иіУСбжХ 
зСТжУмФбОкь, лПТПгаОпПкжХ ЙіУСбжй зСгПзУСй КзТОїкж); 

165.1.46. бжзиюпПкС; 
165.1.47. УФйО бжлиОм пж бігрзСгФбОкь (зТій еОТСаімкСї лиОмж пж ікржХ бжлиОм мО 

бігрзСгФбОкь еО ожбіиькС-лТОбСбжйж гСвСбСТОйж), сС егіРУкююмьУя еО ТірПккяй 
лТСнПУіРкСї Уліизж, її Са'єгкОккя мО/ОаС СТвОкіеОоії лТСнПУіРкСї Уліизж, лТжРкямжй б 
ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, кО зСТжУмь пиПкО мОзСї лТСнПУіРкСї Уліизж лТСмявСй ТСзФ УФзФлкС 
Ф ТСейіТі, сС кП лПТПбжсФє УФйж вТОкжпкСвС ТСейіТФ гСХСгФ, бжекОпПкСвС евігкС е ОаеОоСй 
лПТржй ліглФкзмФ 169.4.1 лФкзмФ 169.4 УмОммі 169 оьСвС КСгПзУФ; 

165.1.48. зССлПТОмжбкі бжлиОмж пиПкФ бжТСакжпСвС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
зССлПТОмжбФ, пиПкФ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС СаУиФвСбФюпСвС зССлПТОмжбФ, О мОзСд зСрмж, 
сС лСбПТмОюмьУя пиПкФ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС СаУиФвСбФюпСвС зССлПТОмжбФ бкОУиігСз 
кОгижрзСбС УлиОпПкСї кжй бОТмСУмі лСУиФв, кОгОкжХ зССлПТОмжбСй; 

ТСейіТ (УФйО, бОТміУмь) лОю, сС лСбПТмОємьУя пиПкФ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ, пиПкФ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС СаУиФвСбФюпСвС зССлПТОмжбФ Ф 
ТОеі лТжлжкПккя кжй пиПкУмбО б зССлПТОмжбі. ЙПТПбжсПккя ТСейіТФ (УФйж, бОТмСУмі) лОю 
лСкОг ТСейіТ (УФйж, бОТмСУмі) лОРСбжХ бкПУзіб лігиявОє СлСгОмзФбОккю б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ лФкзмСй 170.2 УмОммі 170 оьСвС ТСегіиФ; 

165.1.49. ікрі гСХСгж, язі евігкС е ожй КСгПзУСй кП бзиюпОюмьУя гС УзиОгФ еОвОиькСвС 
йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ; 

165.1.50. СлПТОоії е зСкбПТмОоії оіккжХ лОлПТіб Ф ТОеі, язсС їХ Сайік егіРУкюємьУя еО 
ебжпОРкжйж оікОйж ОаС еО бОТміУмю пжУмжХ Озмжбіб Ф ТСеТОХФкзФ кО Сгжк оіккжР лОліТ, язі 
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кП лТжебСгямь гС бігпФдПккя ікбПУмжоіР мО лТСбСгямьУя е оіккжйж лОлПТОйж ІЛІ, сС 
лПТПаФбОюмь б ФлТОбиіккі Сгкієї зСйлОкії е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж; 

165.1.51. гСХСгж біг СлПТОоіР е бОиюмкжйж оіккСУмяйж (зТій оіккжХ лОлПТіб), лСб'яеОкжХ 
е лПТПХСгСй лТОбО биОУкСУмі кО мОзі бОиюмкі оіккСУмі, еО бжзиюпПккяй гСХСгіб, 
СлСгОмзФбОккя язжХ лТяйС лПТПгаОпПкС ікржйж кСТйОйж оьСвС ТСегіиФ; 

165.1.52. ікбПУмжоіРкжР лТжаФмСз біг СлПТОоіР е аСТвСбжйж еСаСб'яеОккяйж 
ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж мО е гПТдОбкжйж оіккжйж лОлПТОйж, ПйімСбОкжйж 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ мО/ОаС ТПОиіеФє гПТдОбкФ аюгдПмкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ФлТОбиіккя 
гПТдОбкжй аСТвСй мО вОТОкмСбОкжй гПТдОбСю аСТвСй, е ФТОХФбОккяй зФТУСбжХ Тіекжоь; 

165.1.53. УФйО кПкОТОХСбОкжХ лТСоПкміб еО зСТжУмФбОккя зТПгжмСй біглСбігкС гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС УСоіОиькжР і лТОбСбжР еОХжУм біРУьзСбСУиФдаСбоіб мО пиПкіб їХ УійПР"; 

165.1.54. УФйО (бОТміУмь) аиОвСгіРкСї гСлСйСвж: 
О) бжлиОпПкСї (кОгОкСї) аиОвСгіРкжзОйж, Ф мСйФ пжУиі аиОвСгіРкжзОйж - ніежпкжйж 

СУСаОйж, язі бкПУПкі гС КПєУмТФ бСиСкмПТіб ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя 
еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї 
ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії, б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС аиОвСгіРкФ 
гіяиькіУмь мО аиОвСгіРкі СТвОкіеОоії", кО зСТжУмь: 

 ФпОУкжзіб аСРСбжХ гіР - біРУьзСбСУиФдаСбоіб (ТПеПТбіУміб, біРУьзСбСеСаСб'яеОкжХ) 
мО лТОоібкжзіб ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж, ЗОоіСкОиькСї вбОТгії КзТОїкж, ЛиФдаж 
аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаж еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкСї лТжзСТгСккСї 
УиФдаж КзТОїкж, СУіа ТягСбСвС, кОпОиькжоьзСвС УзиОгФ, біРУьзСбСУиФдаСбоіб, 
лТОоібкжзіб ЖікіУмПТУмбО бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккя гПТдОбкСї 
СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкСї УиФдаж УлПоіОиькСвС еб'яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії 
КзТОїкж, ікржХ ФмбСТПкжХ біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжХ нСТйФбОкь, 
лСиіоПРУьзжХ мО лТОоібкжзіб ЗОоіСкОиькСї лСиіоії КзТОїкж, язі еОХжсОюмь 
(еОХжсОиж) кПеОиПдкіУмь, УФбПТПкімПм мО мПТжмСТіОиькФ оіиіУкіУмь КзТОїкж, аПТФмь 
(аТОиж) аПелСУПТПгкю ФпОУмь б ОкмжмПТСТжУмжпкіР СлПТОоії, еОаПелПпПккі її 
лТСбПгПккя, лПТПаФбОюпж аПелСУПТПгкьС б ТОРСкОХ ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії, Ф 
егіРУкПккі еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і 
УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії Ф ДСкПоьзіР мО ЙФвОкУьзіР 
СаиОУмяХ, лПТПаФбОюпж аПелСУПТПгкьС б ТОРСкОХ мО Ф лПТіСг егіРУкПккя 
еОекОпПкжХ еОХСгіб; лТОоібкжзіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, язі 
еОиФпОюмьУя (еОиФпОижУя) мО аПТФмь (аТОиж) аПелСУПТПгкю ФпОУмь б 
ОкмжмПТСТжУмжпкіР СлПТОоії б ТОРСкОХ її лТСбПгПккя, Ф еОаПелПпПккі егіРУкПккя 
еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя 
еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії Ф ДСкПоьзіР мО ЙФвОкУьзіР СаиОУмяХ, 
лПТПаФбОюпж аПелСУПТПгкьС б ТОРСкОХ мО Ф лПТіСг егіРУкПккя еОекОпПкжХ еОХСгіб, 
Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй, ОаС кО зСТжУмь пиПкіб УійПР мОзжХ 
ФпОУкжзіб аСРСбжХ гіР, язі ліг пОУ ФпОУмі б ОкмжмПТСТжУмжпкіР СлПТОоії, ФпОУмі б 
еОаПелПпПккі її лТСбПгПккя, Ф егіРУкПккі еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї 
аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії Ф 
ДСкПоьзіР мО ЙФвОкУьзіР СаиОУмяХ, лПТПаФбОюпж аПелСУПТПгкьС б ТОРСкОХ мО Ф 
лПТіСг егіРУкПккя еОекОпПкжХ еОХСгіб, еОекОиж лСТОкПккя, зСкмФеії пж ікрСвС 
ФрзСгдПккя егСТСб'я, еОвжкФиж, лСйПТиж бкОУиігСз лСТОкПккя, зСкмФеії пж 
зОиіомбО, СмТжйОкжХ ліг пОУ ФпОУмі б ОкмжмПТСТжУмжпкіР СлПТОоії, еОаПелПпПккі її 
лТСбПгПккя, Ф егіРУкПккі еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, 
бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії Ф ДСкПоьзіР мО 
ЙФвОкУьзіР СаиОУмяХ, лПТПаФбОюпж аПелСУПТПгкьС б ТОРСкОХ мО Ф лПТіСг 
егіРУкПккя еОекОпПкжХ еОХСгіб, пж бжекОкі аПебіУкС бігУФмкійж б ФУмОкСбиПкСйФ 
лСТягзФ; 
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 ФпОУкжзіб йОУСбжХ ОзоіР вТСйОгУьзСвС лТСмПУмФ б КзТОїкі, язі еОекОиж лСТОкПккя, 
зСкмФеії пж ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я ліг пОУ ФпОУмі б ожХ ОзоіяХ Ф лПТіСг е 21 
ижУмСлОгО 2013 ТСзФ гС 28 июмСвС 2014 ТСзФ, О мОзСд 2 мТОбкя 2014 ТСзФ б йіУмі 
ИгПУі, ОаС кО зСТжУмь пиПкіб УійПР мОзжХ ФпОУкжзіб, язі еОвжкФиж пж лСйПТиж 
бкОУиігСз СмТжйОкжХ Ф оПР лПТіСг лСТОкПкь, зСкмФеії пж ікрСвС ФрзСгдПккя 
егСТСб'я ОаС бжекОкі аПебіУкС бігУФмкійж б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ; 

 ніежпкжХ СУіа, язі йПрзОюмь (йПрзОиж) кО мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб, гП 
лТСбСгжмьУя (лТСбСгжиОУя) ОкмжмПТСТжУмжпкО СлПТОоія, мО/ОаС бжйФрПкС 
лСзжкФиж йіУоП лТСджбОккя Ф еб'яезФ е лТСбПгПккяй ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії б 
мОзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ; 

 ніежпкжХ СУіа, язі йПрзОиж кО мПТжмСТії АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй мО бжйФрПкС 
лСзжкФиж йіУоП лТСджбОккя Ф еб'яезФ е мжйпОУСбСю СзФлОоією мПТжмСТії КзТОїкж, 
бжекОпПкСї ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОаПелПпПккя лТОб і УбСаСг вТСйОгяк мО 
лТОбСбжР ТПджй кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії КзТОїкж"; 

а) СмТжйОкСї аиОвСгіРкжзОйж - ніежпкжйж СУСаОйж, язі бкПУПкі гС КПєУмТФ бСиСкмПТіб 
ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї 
аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС аиОвСгіРкФ гіяиькіУмь мО аиОвСгіРкі СТвОкіеОоії", гия 
кОгОккя аиОвСгіРкСї гСлСйСвж кО зСТжУмь СУіа, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ “О” мО “б” оьСвС 
ліглФкзмФ (аПелСУПТПгкьС мОзжй СУСаОй ОаС пПТПе ЖікіУмПТУмбС СаСТСкж КзТОїкж, ГСиСбкП 
ФлТОбиіккя ЗОоіСкОиькСї вбОТгії КзТОїкж, ЛиФдаФ аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаФ еСбкіркьСї 
ТСебігзж КзТОїкж, АгйікіУмТОоію ДПТдОбкСї лТжзСТгСккСї УиФдаж КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбС 
бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, ЗОоіСкОиькФ лСиіоію КзТОїкж, КлТОбиіккя гПТдОбкСї СХСТСкж 
КзТОїкж, АгйікіУмТОоію ДПТдОбкСї УиФдаж УлПоіОиькСвС еб'яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії 
КзТОїкж, пПТПе СТвОкж ФлТОбиіккя ікржХ ФмбСТПкжХ біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж 
біРУьзСбжХ нСТйФбОкь, їХ е'єгкОккя, біРУьзСбі пОУмжкж, лігТСегіиж, ФУмОкСбж ОаС СТвОкіеОоії, 
сС ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ), Ф ТСейіТі, нОзмжпкС 
бжзСТжУмОкСйФ кО мОзі оіиі, мО кО бігрзСгФбОккя гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкжХ бжмТОм 
мОзжХ аиОвСгіРкжзіб, лСб'яеОкжХ іе кОгОккяй еОекОпПкСї аиОвСгіРкСї гСлСйСвж; 

б) бжлиОпПкСї (кОгОкСї) аиОвСгіРкжзОйж, Ф мСйФ пжУиі аиОвСгіРкжзОйж - ніежпкжйж 
СУСаОйж, Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС аиОвСгіРкФ гіяиькіУмь мО аиОвСгіРкі 
СТвОкіеОоії", кО зСТжУмь: 

 ФпОУкжзіб аСРСбжХ гіР - біРУьзСбСУиФдаСбоіб (ТПеПТбіУміб, біРУьзСбСеСаСб'яеОкжХ) 
мО лТОоібкжзіб ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж, ЗОоіСкОиькСї вбОТгії КзТОїкж, ЛиФдаж 
аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаж еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкСї лТжзСТгСккСї 
УиФдаж КзТОїкж, СУіа ТягСбСвС, кОпОиькжоьзСвС УзиОгФ, біРУьзСбСУиФдаСбоіб, 
лТОоібкжзіб ЖікіУмПТУмбО бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккя гПТдОбкСї 
СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкСї УиФдаж УлПоіОиькСвС еб'яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії 
КзТОїкж, ікржХ ФмбСТПкжХ біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжХ нСТйФбОкь, 
гСаТСбСиьпжХ нСТйФбОкь мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, лСиіоПРУьзжХ мО лТОоібкжзіб 
ЗОоіСкОиькСї лСиіоії КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі мжХ, язі еОекОиж лСТОкПккя, зСкмФеії пж 
ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я, еОвжкФиж, лСйПТиж бкОУиігСз лСТОкПккя, зСкмФеії пж 
зОиіомбО, язі еОХжсОюмь (еОХжсОиж) кПеОиПдкіУмь, УФбПТПкімПм мО мПТжмСТіОиькФ 
оіиіУкіУмь КзТОїкж, аПТФмь (аТОиж) аПелСУПТПгкю ФпОУмь Ф бігУіпі еаТСРкСї ОвТПУії мО 
еОаПелПпПккі кОоіСкОиькСї аПелПзж, ФУФкПккі еОвТСеж кПаПелПзж гПТдОбкіР 
кПеОиПдкСУмі КзТОїкж, її мПТжмСТіОиькіР оіиіУкСУмі Ф лПТіСг гії бСєккСвС, 
кОгебжпОРкСвС УмОкФ б КзТОїкі, лПТПаФбОюпж аПелСУПТПгкьС б ТОРСкОХ егіРУкПккя 
еОекОпПкжХ еОХСгіб, ОаС кО зСТжУмь пиПкіб УійПР мОзжХ ФпОУкжзіб аСРСбжХ гіР; 

 лТОоібкжзіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, Ужи ожбіиькСвС еОХжУмФ, язі 
еОиФпОюмьУя (еОиФпОижУя) мО аПТФмь (аТОиж) аПелСУПТПгкю ФпОУмь Ф егіРУкПккі 
еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя 
еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії, лПТПаФбОюпж аПелСУПТПгкьС б ТОРСкОХ 
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лТСбПгПккя аСРСбжХ гіР мО Ф лПТіСг егіРУкПккя аСРСбжХ гіР, Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй, ОаС кО зСТжУмь пиПкіб їХкіХ УійПР; 

 ніежпкжХ СУіа, язі йПрзОюмь (йПрзОиж) кО мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб, б язжХ 
лТСбСгямьУя (лТСбСгжижУя) аСРСбі гії, мО/ОаС язі бжйФрПкС лСзжкФиж йіУоП 
лТСджбОккя Ф еб'яезФ е лТСбПгПккяй аСРСбжХ гіР Ф мОзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ гС пиПкіб УійПР ФпОУкжзіб аСРСбжХ гіР мО/ОаС ФпОУкжзіб 
йОУСбжХ ОзоіР вТСйОгУьзСвС лТСмПУмФ б КзТОїкі кОиПдОмь: 

 аОмьзж (язсС бСкж гС гСУявкПккя СУСаСю лСбкСиіммя кП аФиж лСеаОбиПкі УмСУСбкС 
кПї аОмьзібУьзжХ лТОб); 

 гіг мО аОаО (язсС аОмьзж лСйПТиж); 

 ікржР іе лСгТФддя (язсС бік (бСкО) кП СгТФджижУя бгТФвП); 
 йОиСиімкі мО/ОаС кПлСбкСиімкі гімж; 

 лСбкСиімкі гімж, язі кОбпОюмьУя еО гПккСю ОаС гФОиькСю нСТйСю егСаФммя СУбімж 
Ф еОзиОгОХ лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї), нОХСбСї лПТПгбжсСї мО бжсСї 
СУбімж, гС еОзікпПккя кжйж еОзиОгіб СУбімж, ОиП кП аіиьрП кід гС гСУявкПккя 23 
ТСзіб; 

 лСбкСиімкі гімж, язі кП йОюмь УбСїХ УійПР; 
 лСбкСиімкі гімж, язі йОюмь УбСї Уій'ї, ОиП УмОиж СУСаОйж е ікбОиігкіУмю гС 

гСУявкПккя лСбкСиіммя; 
 ФмТжйОкоі еОвжаиСвС (лСйПТиСвС), язжй Ф еб'яезФ е ожй бжлиОпФємьУя лПкУія. 

ЗОекОпПкі Ф оьСйФ ліглФкзмі гСХСгж кП бзиюпОюмьУя гС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзіб лСгОмзФ гС 31 вТФгкя бзиюпкС ТСзФ, кОУмФлкСвС еО 
ТСзСй, б язСйФ еОбПТрПкС лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС лТжлжкПкС ОаС 
УзОУСбОкС бСєккжР, кОгебжпОРкжР УмОк б КзТОїкі, мО/ОаС еОбПТрПкС егіРУкПккя еОХСгіб іе 
еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії 
КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії; 

165.1.55. СУкСбкО УФйО аСТвФ (зТПгжмФ) лиОмкжзО лСгОмзФ, лТСсПкСвС (ОкФиьСбОкСвС) 
зТПгжмСТСй еО РСвС УОйСУміРкжй ТірПккяй, кП лСб'яеОкжй е лТСоПгФТСю аОкзТФмУмбО, гС 
еОзікпПккя УмТСзФ лСеСбкСї гОбкСУмі Ф УФйі, сС кП лПТПбжсФє 25 бігУСмзіб Сгкієї 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж (Ф ТСеТОХФкзФ кО Тіз), бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС ТСзФ; 

УФйО лТСоПкміб, зСйіУії мО/ОаС рмТОнкжХ УОкзоіР (лПкі), лТСсПкжХ (ОкФиьСбОкжХ) 
зТПгжмСТСй еО РСвС УОйСУміРкжй ТірПккяй, кП лСб'яеОкжй іе лТСоПгФТСю РСвС аОкзТФмУмбО, 
гС еОзікпПккя УмТСзФ лСеСбкСї гОбкСУмі; 

СУкСбкО УФйО аСТвФ (зТПгжмФ) лиОмкжзО лСгОмзФ еО ілСмПпкжй зТПгжмСй б ікСеПйкіР 
бОиюмі, еОаПелПпПкжй ілСмПзСю джмиСбСї кПТФХСйСУмі, лТСсПкСвС (ОкФиьСбОкСвС) 
зТПгжмСТСй еО РСвС УОйСУміРкжй ТірПккяй, кП лСб'яеОкжй е лТСоПгФТСю аОкзТФмУмбО, гС 
еОзікпПккя УмТСзФ лСеСбкСї гОбкСУмі; 

УФйО аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзФ еО гСвСбСТСй лТС УлСджбпжР зТПгжм ОаС ікржй гСвСбСТСй 
(Ф мСйФ пжУиі УФйО лТСоПкміб, зСйіУіР мО ікржХ лиОмПдіб), ОкФиьСбОкО евігкС е лФкзмОйж 12 і 
16 ТСегіиФ IV "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УлСджбпП 
зТПгжмФбОккя", О мОзСд УФйО лТСоПкміб, зСйіУіР мО ікржХ лиОмПдіб еО мОзжй гСвСбСТСй, сС 
кП лігиявОюмь УлиОмі лиОмкжзСй лСгОмзіб евігкС е лФкзмСй 11 ТСегіиФ IV "ЙТжзікоПбі мО 
лПТПХігкі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УлСджбпП зТПгжмФбОккя". 

165.1.56. УФйО (бОТміУмь) аиОвСгіРкСї гСлСйСвж, язО бжлиОпПкО (кОгОкО) йідкОТСгкжйж 
аиОвСгіРкжйж СТвОкіеОоіяйж (їХ ніиіяйж, лТПгУмОбкжомбОйж), лПТПиіз язжХ бжекОпОємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, кО зСТжУмь: 

 ніежпкжХ СУіа, язі йПрзОюмь (йПрзОиж) кО мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб, гП 
лТСбСгжмьУя (лТСбСгжиОУя) ОкмжмПТСТжУмжпкО СлПТОоія (еО бжкямзСй мПТжмСТіР, кО 
язжХ СТвОкж гПТдОбкСї биОгж мжйпОУСбС кП егіРУкююмь ОаС егіРУкююмь кП б 
лСбкСйФ СаУяеі УбСї лСбкСбОдПккя), мО/ОаС бжйФрПкС лСзжкФиж йіУоП лТСджбОккя Ф 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2015-%D0%BF#Text
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еб'яезФ е лТСбПгПккяй ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії б мОзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ мО 
беямі Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ кО Саиіз Ф УмТФзмФТкжХ лігТСегіиОХ е 
лжмОкь УСоіОиькСвС еОХжУмФ кОУПиПккя ТОРСккжХ, ТОРСккжХ Ф й. Кжєбі гПТдОбкжХ 
ОгйікіУмТОоіР, бжзСкОбпжХ СТвОкіб йіУьзжХ, ТОРСккжХ Ф йіУмОХ (Ф ТОеі ФмбСТПккя) ТОг; 

 ніежпкжХ СУіа, язі йПрзОиж кО мПТжмСТії АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй мО бжйФрПкС 
лСзжкФиж йіУоП лТСджбОккя Ф еб'яезФ е мжйпОУСбСю СзФлОоією мПТжмСТії КзТОїкж, 
бжекОпПкСї ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОаПелПпПккя лТОб і УбСаСг вТСйОгяк мО лТОбСбжР 
ТПджй кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії КзТОїкж", мО беямі Ф бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ кО Саиіз Ф УмТФзмФТкжХ лігТСегіиОХ е лжмОкь УСоіОиькСвС 
еОХжУмФ кОУПиПккя ТОРСккжХ, ТОРСккжХ Ф й. Кжєбі гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР, 
бжзСкОбпжХ СТвОкіб йіУьзжХ, ТОРСккжХ Ф йіУмОХ (Ф ТОеі ФмбСТПккя) ТОг; 

 ніежпкжХ СУіа, язі йПрзОюмь (йПрзОиж) Ф кОУПиПкжХ лФкзмОХ, кО мПТжмСТії язжХ 
лТСбСгямьУя (лТСбСгжижУя) аСРСбі гії ліг пОУ гії бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ, 
мО/ОаС бжйФрПкС лСзжкФиж йіУоП лТСджбОккя (мжйпОУСбС лПТПйісПкі СУСаж), Ф 
еб’яезФ е нСТУ-йОдСТкжйж СаУмОбжкОйж (СаУмОбжкОйж кПлПТПаСТкСї Ужиж) Ф мСйФ 
пжУиі Ф еб’яезФ іе ббПгПккяй бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ, лігмбПТгдПкжйж Ф 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ; 

165.1.57. УФйО зСрміб, язО кОгОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзФ йідкОТСгкСю нікОкУСбСю 
СТвОкіеОоією б йПдОХ УбСєї СніоіРкСї гіяиькСУмі б КзТОїкі Ф еб'яезФ іе егіРУкПккяй еОХСгіб 
сСгС ПкПТвСПнПзмжбкСУмі мО ПкПТвСеаПТПдПккя б ТОйзОХ ТПОиіеОоії б КзТОїкі лТСПзміб 
йідкОТСгкСї нікОкУСбСї СТвОкіеОоії (яз аПелСУПТПгкьС, мОз і пПТПе ФлСбкСбОдПкі аОкзж ОаС 
ікржй УлСУСаСй, лПТПгаОпПкжй біглСбігкжй лТСПзмСй мОзСї йідкОТСгкСї нікОкУСбСї 
СТвОкіеОоії); 

165.1.58. УФйО зСрміб, язО кОгОємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж, лиОмкжзФ лСгОмзФ ікрСю, кід еОекОпПкО Ф ліглФкзмі 165.1.57 оьСвС лФкзмФ, 
нікОкУСбСю СТвОкіеОоією пж нСкгСй, сС еОРйОємьУя нікОкУФбОккяй лТСвТОй ТСебжмзФ, Ф 
еб'яезФ іе егіРУкПккяй еОХСгіб сСгС ПкПТвСПнПзмжбкСУмі мО ПкПТвСеаПТПдПккя б ТОйзОХ 
ТПОиіеОоії б КзТОїкі лТСПзміб мОзСї СТвОкіеОоії пж нСкгФ (яз аПелСУПТПгкьС, мОз і пПТПе 
ФлСбкСбОдПкі аОкзж ОаС ікржй УлСУСаСй, лПТПгаОпПкжй біглСбігкжй лТСПзмСй мОзСї 
СТвОкіеОоії пж нСкгФ); 

165.1.59. УФйж, кО язі ейПкрПкС (лТСсПкС) аСТв ніежпкСї СУСаж рияХСй лТСбПгПккя 
ТПУмТФзмФТжеОоії еСаСб'яеОкь, лПТПгаОпПкжХ зТПгжмкжй гСвСбСТСй, біглСбігкС гС язСвС 
зТПгжмСТСй аФиС кОгОкС лСежпОиькжзФ - ніежпкіР СУСаі зТПгжм б ікСеПйкіР бОиюмі, язсС 
мОзО ТПУмТФзмФТжеОоія егіРУкПкО біглСбігкС гС лСТягзФ і кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ ТСегіиСй 
IV "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УлСджбпП зТПгжмФбОккя" ОаС 
лФкзмСй 5 ТСегіиФ "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" КСгПзУФ КзТОїкж е лТСоПгФТ 
аОкзТФмУмбО"; 

165.1.60. бОТміУмь аПеСлиОмкС кОгОкжХ (лПТПгОкжХ) УмТФзмФТкжйж лігТСегіиОйж е лжмОкь 
СХСТСкж егСТСб'я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ 
ОгйікіУмТОоіР мО/ОаС УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь иіоПкеію кО лТСбОгдПккя 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е йПгжпкСї лТОзмжзж, иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО 
гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ, О мОзСд лСУиФв Ф УжУмПйі СХСТСкж егСТСб'я кО зСТжУмь 
зікоПбСвС УлСджбОпО (лОоієкмО), Ф мСйФ пжУиі е йПмСю кОгОккя кПСаХігкжХ йПгжпкжХ лСУиФв 
мО иізОТУьзжХ еОУСаіб, сС лПТПгаОпПкі лТСвТОйСю йПгжпкжХ вОТОкміР; 

165.1.61. бОТміУмь аПеСлиОмкС кОгОкжХ (лПТПгОкжХ) СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО 
егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО 
гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ, кО зСТжУмь УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь иіоПкеію кО 
лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е йПгжпкСї лТОзмжзж гия бжзСкОккя лТСвТОй мО 
егіРУкПккя оПкмТОиіеСбОкжХ еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я, еО ФйСбж язсС: 

1) мОзі мСбОТж кО гПкь ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТС їХ еОзФлібию аФиж бзиюпПкі гС ЙПТПиізФ 
иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ, сС еОзФлСбФюмьУя еО 
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зСрмж гПТдОбкСвС аюгдПмФ гия бжзСкОккя лТСвТОй мО егіРУкПккя оПкмТОиіеСбОкжХ 
еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, мО 

2) мОзі мСбОТж аФиж лТжгаОкі СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі 
СХСТСкж егСТСб'я, еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ, лПТПгаОпПкжХ гия бжзСкОккя 
лТСвТОй мО егіРУкПккя оПкмТОиіеСбОкжХ еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я ОаС еО зСрмж вТОкміб 
(УФавТОкміб) гия бжзСкОккя лТСвТОй ГиСаОиькСвС нСкгФ гия аСТСмьаж іе ЛЗІДСй, 
мФаПТзФиьСеСй мО йОияТією б КзТОїкі біглСбігкС гС еОзСкФ; 

165.1.62. УФйО гСХСгФ, СмТжйОкСвС лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф бжвиягі лігмТжйзж, кОгОкСї 
ЛСкгСй ЙТПежгПкмО КзТОїкж е лігмТжйзж СУбімж, кОФзж мО УлСТмФ. 

165.1.63. УФйО бжкОвСТСгж еО гСаТСбіиькС лПТПгОкФ ЗаТСРкжй ЛжиОй КзТОїкж лТжгОмкФ 
гия еОУмСУФбОккя аСРСбФ мПХкізФ гПТдОбж-ОвТПУСТО біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж “ЙТС 
бУмОкСбиПккя бжкОвСТСгж еО гСаТСбіиькС лПТПгОкФ ЗаТСРкжй ЛжиОй КзТОїкж лТжгОмкФ гия 
еОУмСУФбОккя аСРСбФ мПХкізФ гПТдОбж-ОвТПУСТО. 

165.1.64. зСрмж ОаС бОТміУмь йОРкО (лСУиФв), сС кОгОюмьУя ніежпкіР СУСаі – бСиСкмПТФ, е 
язСю ФзиОгПкС гСвСбіТ лТС лТСбОгдПккя бСиСкмПТУьзСї гіяиькСУмі, б пОУмжкі бжмТОм 
кПлТжаФмзСбСї СТвОкіеОоії, сС еОиФпОє гС УбСєї гіяиькСУмі бСиСкмПТіб, кО лТСбПгПккя 
йПгжпкСвС СвиягФ мО бОзожкОоії бСиСкмПТО, ікржХ иізФбОиькС-лТСніиОзмжпкжХ еОХСгіб, 
аПелСУПТПгкьС лСб’яеОкжХ е кОгОккяй бСиСкмПТУьзСї гСлСйСвж мОзСю СУСаСю біглСбігкС 
гС ЗОзСкФ КзТОїкж “ЙТС бСиСкмПТУьзФ гіяиькіУмь”; 

165.1.65. бігрзСгФбОккя кПлТжаФмзСбСю СТвОкіеОоією СУСаі – бСиСкмПТФ, е язСю 
ФзиОгПкС гСвСбіТ лТС лТСбОгдПккя бСиСкмПТУьзСї гіяиькСУмі, гСзФйПкмОиькС 
лігмбПТгдПкжХ бжмТОм, лСб’яеОкжХ е кОгОккяй бСиСкмПТУьзСї гСлСйСвж, Ф ТСейіТі мО 
біглСбігкС гС лПТПиізФ, сС лПТПгаОпПкі УмОммПю 11 ЗОзСкФ КзТОїкж “ЙТС бСиСкмПТУьзФ 
гіяиькіУмь”. 

ЛмОммя 166. ЙСгОмзСбО екждзО 
166.1. ЙТОбС лиОмкжзО лСгОмзФ кО лСгОмзСбФ екждзФ. 
166.1.1. ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС кО лСгОмзСбФ екждзФ еО кОУиігзОйж ебімкСвС 

лСгОмзСбСвС ТСзФ; 
166.1.2. лігУмОбж гия кОТОХФбОккя лСгОмзСбСї екждзж іе еОекОпПккяй зСкзТПмкжХ УФй 

бігСаТОдОюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, язО лСгОємьУя лС 31 
вТФгкя бзиюпкС кОУмФлкСвС еО ебімкжй лСгОмзСбСвС ТСзФ. 166.2. ДСзФйПкмОиькП 
лігмбПТгдПккя бжмТОм, сС бзиюпОюмьУя гС лСгОмзСбСї екждзж. 

166.2.1. ДС лСгОмзСбСї екждзж бзиюпОюмьУя нОзмжпкС егіРУкПкі лТСмявСй ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС ТСзФ лиОмкжзСй лСгОмзФ бжмТОмж, лігмбПТгдПкі біглСбігкжйж лиОмідкжйж мО 
ТСеТОХФкзСбжйж гСзФйПкмОйж, еСзТПйО збжмОкоіяйж, ніУзОиькжйж ОаС мСбОТкжйж пПзОйж, 
лТжаФмзСбжйж зОУСбжйж СТгПТОйж, сС ігПкмжнізФюмь лТСгОбоя мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) і 
СУСаФ, язО ебПТмОємьУя еО лСгОмзСбСю екждзСю (їХ лСзФлоя (СмТжйФбОпО), О мОзСд зСліяйж 
гСвСбСТіб еО їХ кОябкСУмі б язжХ СаСб'яезСбС лСбжккС аФмж бігСаТОдПкС бОТміУмь мОзжХ 
мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) і УмТСз СлиОмж еО мОзі мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж); 

166.2.2. зСлії еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 166.2.1 оьСвС лФкзмФ гСзФйПкміб (зТій ПиПзмТСккжХ 
ТСеТОХФкзСбжХ гСзФйПкміб) кОгОюмьУя ТОеСй е лСгОмзСбСю гПзиОТОоією, О СТжвікОиж ожХ 
гСзФйПкміб кП кОгУжиОюмьУя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ, ОиП лігиявОюмь еаПТівОккю 
лиОмкжзСй лСгОмзФ лТСмявСй УмТСзФ гОбкСУмі, бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй. 

К ТОеі язсС біглСбігкі бжмТОмж лігмбПТгдПкі ПиПзмТСккжй ТСеТОХФкзСбжй гСзФйПкмСй, 
лиОмкжз лСгОмзіб еОекОпОє б лСгОмзСбіР гПзиОТОоії ижрП ТПзбіежмж ПиПзмТСккСвС 
ТСеТОХФкзСбСвС гСзФйПкмО. 

166.2.3. Дия гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя бжмТОм, сС бзиюпОюмьУя гС лСгОмзСбСї 
екждзж, зСкмТСиююпжР СТвОк кП йОє лТОбО бжйОвОмж біг лиОмкжзО лСгОмзФ кОгОккя 
гСзФйПкміб мО/ОаС їХ зСліР, язі йіУмямьУя б ОбмСйОмжеСбОкжХ ікнСТйОоіРкжХ і гСбігзСбжХ 
УжУмПйОХ, ТПєУмТОХ, аОкзОХ (аОеОХ) гОкжХ СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО/ОаС СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, ікнСТйОоія е язжХ аПеСлиОмкС СмТжйФємьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж 
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біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО йіУмжмьУя б ікнСТйОоіРкжХ аОеОХ оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

166.3. ЙПТПиіз бжмТОм, гСебСиПкжХ гС бзиюпПккя гС лСгОмзСбСї екждзж. 
ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС бзиюпжмж гС лСгОмзСбСї екждзж Ф ейПкрПккя 

СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ еО кОУиігзОйж ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ, 
кОТОХСбОкСвС Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж, ейПкрПкСвС е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь лФкзмФ 
164.6 УмОммі 164 оьСвС КСгПзУФ, ОаС Ф бжвиягі гжбігПкгіб, зТій УФй гжбігПкгіб, язі кП 
бзиюпОюмьУя гС ТСеТОХФкзФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, мОзі 
нОзмжпкС егіРУкПкі кжй лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ бжмТОмж: 

166.3.1. пОУмжкФ УФйж лТСоПкміб, УлиОпПкжХ мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ еО зСТжУмФбОккя 
ілСмПпкжй джмиСбжй зТПгжмСй, сС бжекОпОємьУя біглСбігкС гС УмОммі 175 оьСвС КСгПзУФ; 

166.3.2. УФйФ зСрміб ОаС бОТміУмь йОРкО, лПТПТОХСбОкжХ (лПТПгОкжХ) лиОмкжзСй лСгОмзФ 
Ф бжвиягі лСдПТмбФбОкь ОаС аиОвСгіРкжХ бкПУзіб кПлТжаФмзСбжй СТвОкіеОоіяй, язі кО гОмФ 
лПТПТОХФбОккя (лПТПгОпі) мОзжХ зСрміб мО йОРкО біглСбігОиж ФйСбОй, бжекОпПкжй лФкзмСй 
133.4 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ, Ф ТСейіТі, сС кП лПТПбжсФє 4 бігУСмзіб УФйж РСвС еОвОиькСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ мОзСвС ебімкСвС ТСзФ; 

166.3.3. УФйФ зСрміб, УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ кО зСТжУмь бімпжекякжХ еОзиОгіб 
гСрзіиькСї, лСеОрзіиькСї, еОвОиькСї УПТПгкьСї, лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї) мО бжсСї 
СУбімж гия зСйлПкУОоії бОТмСУмі егСаФммя біглСбігкСї СУбімж мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ 
мО/ОаС пиПкСй РСвС Уій'ї лПТрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя мО/ОаС СУСаж, кОг язСю бУмОкСбиПкС 
СлізФ пж лізиФбОккя, ОаС язФ биОрмСбОкС гС лТжРСйкСї Уій'ї, гжмяпСвС аФгжкзФ УійПРкСвС 
мжлФ, язсС мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ лТжекОпПкС біглСбігкС СлізФкСй, лізиФбОиькжзСй, 
лТжРСйкжй аОмьзСй, лТжРСйкСю йОміТ'ю, аОмьзСй-бжХСбОмПиПй, йОміТ'ю-бжХСбОмПиьзСю; 

166.3.4. УФйФ зСрміб, УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ кО зСТжУмь еОзиОгіб СХСТСкж 
егСТСб'я гия зСйлПкУОоії бОТмСУмі лиОмкжХ лСУиФв е иізФбОккя мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС 
пиПкО РСвС Уій'ї лПТрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя мО/ОаС СУСаж, кОг язСю бУмОкСбиПкС СлізФ пж 
лізиФбОккя, ОаС язФ биОрмСбОкС гС лТжРСйкСї Уій'ї, гжмяпСвС аФгжкзФ УійПРкСвС мжлФ, язсС 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ лТжекОпПкС біглСбігкС СлізФкСй, лізиФбОиькжзСй, лТжРСйкжй 
аОмьзСй, лТжРСйкСю йОміТ'ю, аОмьзСй-бжХСбОмПиПй, йОміТ'ю-бжХСбОмПиьзСю, Ф мСйФ пжУиі 
гия лТжгаОккя иізіб (гСкСТУьзжХ зСйлСкПкміб, лТСмПекС-СТмСлПгжпкжХ лТжУмСУФбОкь, 
бжТСаіб йПгжпкСвС лТжекОпПккя гия ікгжбігФОиькСвС зСТжУмФбОккя СУіа е ікбОиігкіУмю), О 
мОзСд УФйФ зСрміб, УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ, бжекОкжй б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ 
СУСаСю е ікбОиігкіУмю, кО зСТжУмь лТСмПекС-СТмСлПгжпкжХ ліглТжєйУмб, ТПОаіиімОоіРкжХ 
ФУмОкСб гия зСйлПкУОоії бОТмСУмі лиОмкжХ лСУиФв е ТПОаіиімОоії, мПХкіпкжХ мО ікржХ еОУСаіб 
ТПОаіиімОоії, кОгОкжХ мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзФ ОаС РСвС гжмжкі е ікбОиігкіУмю Ф ТСейіТОХ, сС 
кП лПТПзТжбОюмьУя бжлиОмОйж е нСкгіб еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС 
йПгжпкСвС УмТОХФбОккя, зТій: 

О) зСУйПмжпкСвС иізФбОккя ОаС зСУйПмжпкСї ХіТФТвії, бзиюпОюпж зСУйПмжпкП 
лТСмПеФбОккя, кП лСб'яеОкжХ е йПгжпкжйж лСзОеОккяйж, бСгСиізФбОккя мО вПиіСмПТОлії, кП 
лСб'яеОкжХ е иізФбОккяй ХТСкіпкжХ еОХбСТюбОкь; 

а) лТСмПеФбОккя еФаіб е бжзСТжУмОккяй гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, лСТоПиякж мО 
вОиьбОкСлиОУмжзж; 

б) ОаСТміб (зТій ОаСТміб, язі лТСбСгямьУя еО йПгжпкжйж лСзОеОккяйж ОаС зСиж бОвімкіУмь 
УмОиО кОУиігзСй еґбОимФбОккя); 

в) СлПТОоіР іе ейікж УмОмі; 
ґ) иізФбОккя бПкПТжпкжХ еОХбСТюбОкь (зТій ЛЗІДФ мО бПкПТжпкжХ еОХбСТюбОкь, 

лТжпжкСю язжХ є лСаФмСбП еОТОдПккя ОаС еґбОимФбОккя); 
г) иізФбОккя мюмюкСбСї пж ОизСвСиькСї еОиПдкСУмі; 
П) лТжгаОккя иізіб, йПгжпкжХ еОУСаіб мО лТжУмСУФбОкь, СлиОмж бОТмСУмі йПгжпкжХ лСУиФв, 

язі кП бзиюпПкС гС лПТПиізФ джммєбС кПСаХігкжХ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 
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166.3.5. УФйФ бжмТОм лиОмкжзО лСгОмзФ кО УлиОмФ УмТОХСбжХ лиОмПдіб (УмТОХСбжХ бкПУзіб, 
УмТОХСбжХ лТПйіР) мО лПкУіРкжХ бкПУзіб, УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ УмТОХСбжзФ-
ТПежгПкмФ, кПгПТдОбкСйФ лПкУіРкСйФ нСкгФ, аОкзібУьзіР ФУмОкСбі еО гСвСбСТОйж 
гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя, кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, еО лПкУіРкжй 
зСкмТОзмСй е кПгПТдОбкжй лПкУіРкжй нСкгСй, О мОзСд бкПУзіб кО аОкзібУьзжР лПкУіРкжР 
гПлСежмкжР ТОХФкСз, кО лПкУіРкі бзиОгж мО ТОХФкзж ФпОУкжзіб нСкгіб аОкзібУьзСвС 
ФлТОбиіккя яз мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, мОз і пиПкіб РСвС Уій'ї лПТрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя, 
язі кП лПТПбжсФюмь (Ф ТСеТОХФкзФ еО зСдкжР е лСбкжХ пж кПлСбкжХ йіУяоіб ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС ТСзФ, лТСмявСй язжХ гіяб гСвСбіТ УмТОХФбОккя): 

О) лТж УмТОХФбОккі лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС еО лПкУіРкжй зСкмТОзмСй е кПгПТдОбкжй 
лПкУіРкжй нСкгСй лиОмкжзО лСгОмзФ, ОаС кО аОкзібУьзжР лПкУіРкжР гПлСежмкжР ТОХФкСз, 
лПкУіРкжР бзиОг, ТОХФкСз ФпОУкжзО нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя пж еО їХ УФзФлкіУмю - 
УФйФ, бжекОпПкФ б ОаеОоі лПТрСйФ ліглФкзмФ 169.4.1 лФкзмФ 169.4 УмОммі 169 оьСвС КСгПзУФ; 

а) лТж УмТОХФбОккі пиПкО Уій'ї лиОмкжзО лСгОмзФ лПТрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя ОаС еО 
лПкУіРкжй зСкмТОзмСй е кПгПТдОбкжй лПкУіРкжй нСкгСй, ОаС кО аОкзібУьзжР лПкУіРкжР 
гПлСежмкжР ТОХФкСз, лПкУіРкжР бзиОг, ТОХФкСз ФпОУкжзО нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя кО 
зСТжУмь мОзСвС пиПкО Уій'ї пж еО їХ УФзФлкіУмю - 50 бігУСмзіб УФйж, бжекОпПкСї б ОаеОоі 
лПТрСйФ ліглФкзмФ 169.4.1 лФкзмФ 169.4 УмОммі 169 оьСвС КСгПзУФ, б ТСеТОХФкзФ кО зСдкСвС 
еОУмТОХСбОкСвС пиПкО Уій'ї; 

166.3.6. УФйФ бжмТОм лиОмкжзО лСгОмзФ кО: 
 СлиОмФ гСлСйідкжХ ТПлТСгФзмжбкжХ мПХкСиСвіР евігкС е ФйСбОйж, бУмОкСбиПкжйж 

еОзСкСгОбУмбСй, ОиП кП аіиьрП кід УФйО, сС гСТібкює мТПмжкі гСХСгФ Ф бжвиягі 
еОТСаімкСї лиОмж еО ебімкжР лСгОмзСбжР Тіз; 

 СлиОмФ бОТмСУмі гПТдОбкжХ лСУиФв, лСб'яеОкжХ е ФУжкСбиПккяй гжмжкж, бзиюпОюпж 
УлиОмФ гПТдОбкСвС йжмО; 

166.3.7. УФйФ зСрміб, УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф еб'яезФ іе лПТПСаиОгкОккяй 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сС кОиПджмь лиОмкжзСбі лСгОмзФ, е бжзСТжУмОккяй Ф бжвиягі лОижбО 
йСмСТкСвС УФйірПбСвС, аіСПмОкСиФ, аіСгжеПию, УмжУкФмСвС ОаС УзТОлиПкСвС вОеФ, ікржХ 
бжгіб аіСлОижбО; 

166.3.8. УФйж бжмТОм лиОмкжзО лСгОмзФ кО УлиОмФ бжгОмзіб кО аФгібкжомбС (лТжгаОккя) 
гСУмФлкСвС джмиО, бжекОпПкСвС еОзСкСй, Ф мСйФ пжУиі кО лСвОрПккя ліиьвСбСвС ілСмПпкСвС 
джмиСбСвС зТПгжмФ, кОгОкСвС кО мОзі оіиі, мО лТСоПкміб еО кжй; 

166.3.9. УФйФ зСрміб Ф бжвиягі СТПкгкСї лиОмж еО гСвСбСТСй СТПкгж джмиО (збОТмжТж, 
аФгжкзФ), СнСТйиПкжй біглСбігкС гС бжйСв пжккСвС еОзСкСгОбУмбО, нОзмжпкС УлиОпПкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР йОє УмОмФУ бкФмТіркьС лПТПйісПкСї СУСаж. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС УзСТжУмОмжУя еОекОпПкСю б оьСйФ ліглФкзмі лСгОмзСбСю 
екждзСю бжзиюпкС еО ФйСбж, сС бік мО/ОаС пиПкж РСвС Уій'ї лПТрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя: 

 кП йОюмь Ф биОУкСУмі лТжгОмкСї гия лТСджбОккя джмиСбСї кПТФХСйСУмі, 
ТСемОрСбОкСї лСеО йПдОйж мжйпОУСбС СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 

 кП СмТжйФюмь лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж аюгдПмкжХ бжлиОм гия 
лСзТжммя бжмТОм кО лТСджбОккя. 

КСейіТ мОзСї екждзж кП йСдП лПТПбжсФбОмж (Ф ТСеТОХФкзФ кО зОиПкгОТкжР Тіз) 30 
ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ; 

166.3.10. УФйж бжмТОм лиОмкжзО лСгОмзФ кО лТжгаОккя ОзоіР (ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб), 
ПйімПкмСй язжХ є юТжгжпкО СУСаО, язО кОаФиО УмОмФУ ТПежгПкмО Дія Лімі евігкС е пОУмжкСю 
мТПмьСю УмОммі 5 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б 
КзТОїкі", еО ФйСбж сС мОзі бжмТОмж аФиж лСкПУПкі лиОмкжзСй лСгОмзФ гС кОаФммя ПйімПкмСй 
УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі ОаС блТСгСбд лПТіСгФ, зСиж мОзжР ТПежгПкм Дія Лімі біглСбігОб 
бжйСеі, бУмОкСбиПкіР лФкзмСй 3 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 5 еОекОпПкСвС ЗОзСкФ. 

166.4. ИайПдПккя лТОбО кО кОТОХФбОккя лСгОмзСбСї екждзж. 
166.4.1. ЙСгОмзСбО екждзО йСдП аФмж кОгОкО бжзиюпкС ТПежгПкмФ, язжР йОє 

ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзФ, О мОз УОйС ТПежгПкмФ - ніежпкіР 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text
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СУСаі, язО пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбжиОУь біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС 
кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб мО СніоіРкС лСбігСйжиО лТС оП біглСбігкжР 
зСкмТСиююпжР СТвОк і йОє лТС оП бігйімзФ Ф лОУлСТмі; 

166.4.2. ЗОвОиькО УФйО лСгОмзСбСї екждзж, кОТОХСбОкО лиОмкжзФ лСгОмзФ Ф ебімкСйФ 
лСгОмзСбСйФ ТСоі, кП йСдП лПТПбжсФбОмж УФйФ ТіпкСвС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС 
гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС яз еОТСаімкО лиОмО, ейПкрПкФ е ФТОХФбОккяй 
лСиСдПкь лФкзмФ 164.6 УмОммі 164 оьСвС КСгПзУФ, зТій бжлОгзФ, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 
166.4.4 оьСвС лФкзмФ. 

К ТОеі СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТСмявСй ебімкСвС ТСзФ гСХСгіб Ф бжвиягі 
еОТСаімкСї лиОмж, язі СлСгОмзСбФбОижУя еО Тіекжйж УмОбзОйж лСгОмзФ, УФйО лСгОмзФ, кО язФ 
ейПкрФюмьУя лСгОмзСбі еСаСб’яеОккя Ф еб’яезФ е ТПОиіеОоією лТОбО лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
лСгОмзСбФ екждзФ, бжекОпОємьУя Ф мОзСйФ лСТягзФ: 

 бжекОпПккя пОУмСз (Ф бігУСмзОХ) гСХСгФ, кОТОХСбОкСвС Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж, 
СлСгОмзСбОкжХ еО Тіекжйж УмОбзОйж лСгОмзФ, б еОвОиькіР УФйі ТіпкСвС еОвОиькСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, еОекОпПкСвС б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ; 

 бжекОпПккя ТСеТОХФкзСбСї аОеж СлСгОмзФбОккя рияХСй ейПкрПккя еОвОиькСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ, СгПТдОкСвС Ф бжвиягі еОТСаімкСї 
лиОмж, кО УФйФ егіРУкПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС 
ТСзФ бжмТОм, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмОйж 166.3.1 – 166.3.9 лФкзмФ 166.3 оієї УмОммі; 

 бжекОпПккя ТСеТОХФкзСбСї УФйж лСгОмзФ СзТПйС еО зСдкСю УмОбзСю рияХСй 
йкСдПккя ТСеТОХФкзСбСї аОеж СлСгОмзФбОккя кО УмОбзФ лСгОмзФ мО пОУмзФ, сС 
бжекОпПкО біглСбігкС гС ОаеОоФ мТПмьСвС оьСвС ліглФкзмФ гия біглСбігкСї УмОбзж 
лСгОмзФ; 

 бжекОпПккя УФйж лСгОмзФ, кО язФ ейПкрФюмьУя лСгОмзСбі еСаСб’яеОккя Ф еб’яезФ е 
ТПОиіеОоією лиОмкжзСй лСгОмзФ лТОбО кО лСгОмзСбФ екждзФ, яз Тіекжоі йід УФйСю 
лСгОмзФ, ФмТжйОкСвС лТСмявСй ебімкСвС ТСзФ е СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, 
кОТОХСбОкСвС Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж, мО ТСеТОХФкзСбСю УФйСю лСгОмзФ, 
бжекОпПкСю біглСбігкС гС ОаеОоФ л’ямСвС оьСвС ліглФкзмФ; 

166.4.3. язсС лиОмкжз лСгОмзФ гС зікоя лСгОмзСбСвС ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ебімкжй кП 
УзСТжУмОбУя лТОбСй кО кОТОХФбОккя лСгОмзСбСї екждзж еО кОУиігзОйж ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС ТСзФ, мОзП лТОбС кО кОУмФлкі лСгОмзСбі ТСзж кП лПТПкСУжмьУя. 

166.4.4. УФйО лСгОмзСбСї екждзж, кОТОХСбОкО лиОмкжзФ лСгОмзФ Ф ебімкСйФ лСгОмзСбСйФ 
ТСоі, Ф ТОеі бзиюпПккя гС лСгОмзСбСї екждзж бжмТОм, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 166.3.10 
лФкзмФ 166.3 оієї УмОммі, ТСеТОХСбФємьУя СзТПйС біг ікржХ бжмТОм мО кП йСдП лПТПбжсФбОмж 
УФйФ ТіпкСвС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ, СмТжйОкСвС Ф бжвиягі 
гжбігПкгіб, зТій УФй гжбігПкгіб, сС кП бзиюпОюмьУя гС ТСеТОХФкзФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС 
(ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ. 

К ТОеі СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лТСмявСй ебімкСвС ТСзФ гСХСгіб, язі 
СлСгОмзСбФбОижУя еО Тіекжйж УмОбзОйж лСгОмзФ, УФйО лСгОмзФ, кО язФ ейПкрФюмьУя 
лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя Ф еб'яезФ е ТПОиіеОоією лТОбО лиОмкжзО лСгОмзФ кО лСгОмзСбФ 
екждзФ, еОекОпПкФ б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ, бжекОпОємьУя Ф мОзСйФ лСТягзФ: 

 бжекОпПккя пОУмСз (Ф бігУСмзОХ) гСХСгіб, СлСгОмзСбОкжХ еО Тіекжйж УмОбзОйж 
лСгОмзФ, б еОвОиькіР УФйі ТіпкСвС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, еОекОпПкСвС 
б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ; 

 бжекОпПккя ТСеТОХФкзСбСї аОеж СлСгОмзФбОккя рияХСй ейПкрПккя еОвОиькСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ, СмТжйОкСвС Ф бжвиягі гжбігПкгіб, зТій 
УФй гжбігПкгіб, сС кП бзиюпОюмьУя гС ТСеТОХФкзФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, кО УФйФ егіРУкПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб лТСмявСй ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС ТСзФ бжмТОм, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 166.3.10 лФкзмФ 166.3 оієї УмОммі; 

 бжекОпПккя ТСеТОХФкзСбСї УФйж лСгОмзФ СзТПйС еО зСдкСю УмОбзСю рияХСй 
йкСдПккя ТСеТОХФкзСбСї аОеж СлСгОмзФбОккя кО УмОбзФ лСгОмзФ мО пОУмзФ, сС 
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бжекОпПкО біглСбігкС гС ОаеОоФ мТПмьСвС оьСвС ліглФкзмФ гия біглСбігкСї УмОбзж 
лСгОмзФ; 

 бжекОпПккя УФйж лСгОмзФ, кО язФ ейПкрФюмьУя лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя Ф еб'яезФ е 
ТПОиіеОоією лиОмкжзСй лСгОмзФ лТОбО кО лСгОмзСбФ екждзФ, яз Тіекжоі йід УФйСю 
лСгОмзФ, ФмТжйОкСвС лТСмявСй ебімкСвС ТСзФ е СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, 
еОекОпПкСвС б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ, мО ТСеТОХФкзСбСю УФйСю лСгОмзФ, 
бжекОпПкСю біглСбігкС гС ОаеОоФ л'ямСвС оьСвС ліглФкзмФ. 

166.5. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
лТСбОгжмь аПеСлиОмкі ТСе'яУкПккя лСТягзФ гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя лТОб кО 
лСгОмзСбФ екждзФ мО лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, Ф мСйФ пжУиі рияХСй лТСбПгПккя 
біглСбігкжХ кОбпОкь, УПйікОТіб мСсС, еОаПелПпФє аПеСлиОмкП кОгОккя аиОкзіб лСгОмзСбжХ 
гПзиОТОоіР е оьСвС лСгОмзФ, ікржХ ТСеТОХФкзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй ТСегіиСй, 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж еО лПТржй еОлжмСй лиОмкжзО оьСвС лСгОмзФ. 

ЛмОммя 167. ЛмОбзж лСгОмзФ 
167.1. ЛмОбзО лСгОмзФ УмОкСбжмь 18 бігУСмзіб аОеж СлСгОмзФбОккя сСгС гСХСгіб, 

кОТОХСбОкжХ (бжлиОпПкжХ, кОгОкжХ) (зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 167.2 - 167.5 оієї 
УмОммі) Ф мСйФ пжУиі, ОиП кП бжзиюпкС Ф нСТйі: еОТСаімкСї лиОмж, ікржХ еОСХСпФбОиькжХ мО 
зСйлПкУОоіРкжХ бжлиОм ОаС ікржХ бжлиОм і бжкОвСТСг, язі кОТОХСбФюмьУя (бжлиОпФюмьУя, 
кОгОюмьУя) лиОмкжзФ Ф еб'яезФ е мТФгСбжйж бігкСУжкОйж мО еО ожбіиькС-лТОбСбжйж 
гСвСбСТОйж. 

167.2. ЛмОбзО лСгОмзФ УмОкСбжмь 5 бігУСмзіб аОеж СлСгОмзФбОккя Ф бжлОгзОХ, лТяйС 
бжекОпПкжХ ожй ТСегіиСй. 

167.3. ЛмОбзО лСгОмзФ йСдП УмОкСбжмж 0 бігУСмзіб аОеж СлСгОмзФбОккя Ф бжлОгзОХ, 
лТяйС бжекОпПкжХ ожй ТСегіиСй. 

167.4. ЛмОбзО лСгОмзФ УмОкСбжмь 18 бігУСмзіб аОеж СлСгОмзФбОккя сСгС лПТПбжсПккя 
УФйж лПкУії (бзиюпОюпж УФйФ її ікгПзУОоії, кОТОХСбОкФ біглСбігкС гС еОзСкФ), сСйіУяпкСвС 
гСбіпкСвС вТСрСбСвС ФмТжйОккя, бжекОпПкСї Ф ліглФкзмі 164.2.19 лФкзмФ 164.2 УмОммі 164 
оьСвС ТСегіиФ, язі СмТжйФюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ е ЙПкУіРкСвС нСкгФ КзТОїкж пж аюгдПмФ 
евігкС іе еОзСкСй. 

167.5. ЛмОбзж лСгОмзФ кО лОУжбкі гСХСгж гС аОеж СлСгОмзФбОккя бУмОкСбиююмьУя Ф 
мОзжХ ТСейіТОХ: 

167.5.1. 18 бігУСмзіб - гия лОУжбкжХ гСХСгіб, зТій еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 167.5.2 мО 
167.5.4 оьСвС лФкзмФ; 

167.5.2. 5 бігУСмзіб - гия гСХСгіб Ф бжвиягі гжбігПкгіб лС ОзоіяХ мО зСТлСТОмжбкжХ лТОбОХ, 
кОТОХСбОкжХ ТПежгПкмОйж - лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб (зТій гСХСгіб Ф 
бжвиягі гжбігПкгіб лС ОзоіяХ, ікбПУмжоіРкжХ УПТмжнізОмОХ, язі бжлиОпФюмьУя ікУмжмФмОйж 
УліиькСвС ікбПУмФбОккя); 

167.5.3. бжзиюпПкС; 
167.5.4. Ф лСиСбжккСйФ ТСейіТі УмОбзж, бУмОкСбиПкСї Ф лФкзмі 167.1 оієї УмОммі - гия 

гСХСгіб Ф бжвиягі гжбігПкгіб лС ОзоіяХ мО/ОаС ікбПУмжоіРкжХ УПТмжнізОмОХ, зСТлСТОмжбкжХ 
лТОбОХ, кОТОХСбОкжХ кПТПежгПкмОйж, ікУмжмФмОйж УліиькСвС ікбПУмФбОккя мО УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя, язі кП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО лТжаФмСз. 

167.6. ВжзиюпПкС. 

ЛмОммя 168. ЙСТягСз кОТОХФбОккя, ФмТжйОккя мО УлиОмж (лПТПТОХФбОккя) лСгОмзФ гС 
аюгдПмФ 

168.1. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб, кОТОХСбОкжХ (бжлиОпПкжХ, кОгОкжХ) лиОмкжзФ лСгОмзФ 
лСгОмзСбжй ОвПкмСй. 

168.1.1. ЙСгОмзСбжР ОвПкм, язжР кОТОХСбФє (бжлиОпФє, кОгОє) СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг кО 
зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ, еСаСб'яеОкжР ФмТжйФбОмж лСгОмСз іе УФйж мОзСвС гСХСгФ еО РСвС 
ТОХФкСз, бжзСТжУмСбФюпж УмОбзФ лСгОмзФ, бжекОпПкФ б УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 
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168.1.2. ЙСгОмСз УлиОпФємьУя (лПТПТОХСбФємьУя) гС біглСбігкСвС аюгдПмФ ліг пОУ 
бжлиОмж СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ єгжкжй лиОмідкжй гСзФйПкмСй. БОкзж, кПаОкзібУьзі 
кОгОбОпі лиОмідкжХ лСУиФв лТжРйОюмь лиОмідкі гСзФйПкмж кО бжлиОмФ гСХСгФ ижрП еО 
ФйСбж СгкСпОУкСвС лСгОккя лиОмідкСї ікУмТФзоії кО лПТПТОХФбОккя оьСвС лСгОмзФ гС 
біглСбігкСвС аюгдПмФ ОаС лиОмідкСї ікУмТФзоії кО еОТОХФбОккя зСрміб Ф УФйі оьСвС лСгОмзФ 
кО єгжкжР ТОХФкСз, бжекОпПкжР УмОммПю 351 оьСвС КСгПзУФ. 

168.1.3. ЯзсС евігкС е кСТйОйж оьСвС ТСегіиФ СзТПйі бжгж СлСгОмзСбФбОкжХ гСХСгіб 
(лТжаФмзіб) кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю ліг пОУ їХ кОТОХФбОккя пж бжлиОмж, ОиП кП є 
ебіиькПкжйж біг СлСгОмзФбОккя, лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР УОйСУміРкС бзиюпжмж УФйФ 
мОзжХ гСХСгіб гС еОвОиькСвС ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лСгОмзФ мО лСгОмж ТіпкФ 
гПзиОТОоію е оьСвС лСгОмзФ. 

168.1.4. ЯзсС СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг кОгОємьУя Ф кПвТСрСбіР нСТйі пж бжлиОпФємьУя 
вСмібзСю е зОУж лСгОмзСбСвС ОвПкмО, лСгОмСз УлиОпФємьУя (лПТПТОХСбФємьУя) гС аюгдПмФ 
лТСмявСй мТьСХ СлПТОоіРкжХ гкіб е гкя, сС кОУмОє еО гкПй мОзСвС кОТОХФбОккя (бжлиОмж, 
кОгОккя). 

168.1.5. ЯзсС СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг кОТОХСбФємьУя лСгОмзСбжй ОвПкмСй, ОиП кП 
бжлиОпФємьУя (кП кОгОємьУя) лиОмкжзФ лСгОмзФ, мС лСгОмСз, язжР лігиявОє ФмТжйОккю е 
мОзСвС кОТОХСбОкСвС гСХСгФ, лігиявОє лПТПТОХФбОккю гС аюгдПмФ лСгОмзСбжй ОвПкмСй Ф 
УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй гия йіУяпкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ. 

168.1.6. Дия оіиПР оьСвС ТСегіиФ мО лФкзмФ 54.2 УмОммі 54 оьСвС КСгПзУФ ліг мПТйікСй 
"вТОкжпкжР мПТйік УлиОмж гС аюгдПмФ лСгОмзФ" ТСеФйіюмьУя УмТСзж УлиОмж лСгОмзФ, 
бжекОпПкі ожй лФкзмСй. 

168.2. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб, кОТОХСбОкжХ (бжлиОпПкжХ, кОгОкжХ) лиОмкжзФ лСгОмзФ 
СУСаСю, язО кП є лСгОмзСбжй ОвПкмСй, мО ікСеПйкжХ гСХСгіб. 

168.2.1. ЙиОмкжз лСгОмзФ, сС СмТжйФє гСХСгж біг СУСаж, язО кП є лСгОмзСбжй ОвПкмСй, мО 
ікСеПйкі гСХСгж, еСаСб'яеОкжР бзиюпжмж УФйФ мОзжХ гСХСгіб гС еОвОиькСвС ТіпкСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ мО лСгОмж лСгОмзСбФ гПзиОТОоію еО кОУиігзОйж ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС ТСзФ, О мОзСд УлиОмжмж лСгОмСз е мОзжХ гСХСгіб. 

168.2.2. ИУСаСю, язО кП є лСгОмзСбжй ОвПкмСй, ббОдОємьУя кПТПежгПкм ОаС ніежпкО 
СУСаО, язО кП йОє УмОмФУФ УФа'єзмО ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ОаС кП є СУСаСю, язО 
лПТПаФбОє кО СаиізФ Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ яз СУСаО, сС лТСбОгжмь кПеОиПдкФ 
лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь. 

168.3. КСеТОХФкСз лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО 
лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС Ф гдПТПиО РСвС бжлиОмж, лТСбСгжмьУя лСгОмзСбжй ОвПкмСй (Ф мСйФ 
пжУиі ТСаСмСгОбоПй, СТвОкОйж ЙПкУіРкСвС нСкгФ КзТОїкж). 

168.4. ЙСТягСз УлиОмж (лПТПТОХФбОккя) лСгОмзФ гС аюгдПмФ. 
168.4.1. ЙСгОмСз, ФмТжйОкжР е гСХСгіб ТПежгПкміб мО кПТПежгПкміб, еОТОХСбФємьУя гС 

біглСбігкжХ аюгдПміб евігкС е БюгдПмкжй зСгПзУСй КзТОїкж; 
168.4.2. мОзжР лСТягСз еОУмСУСбФємьУя бУійО юТжгжпкжйж СУСаОйж, Ф мСйФ пжУиі мОзжйж, 

сС йОюмь ніиії, біггіиПккя, ікрі бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, сС ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТії ікрСї 
мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж, кід мОзО юТжгжпкО СУСаО, О мОзСд бігСзТПйиПкжйж лігТСегіиОйж, 
язжй б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ кОгОкС лСбкСбОдПккя сСгС кОТОХФбОккя, ФмТжйОккя і 
УлиОмж (лПТПТОХФбОккя) гС аюгдПмФ лСгОмзФ (гОиі - бігСзТПйиПкжР лігТСегіи). 

К ТОеі лТжРкяммя ТірПккя лТС УмбСТПккя бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ юТжгжпкО СУСаО 
лСбігСйияє лТС оП зСкмТСиююпі СТвОкж еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй мО 
йіУоПекОХСгдПккяй мОзжХ кСбСУмбСТПкжХ лігТСегіиіб Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ; 

168.4.3. УФйж лСгОмзФ кО гСХСгж, кОТОХСбОкі бігСзТПйиПкжй лігТСегіиСй кО зСТжУмь 
ніежпкжХ СУіа, еО ебімкжР лПТіСг лПТПТОХСбФюмьУя гС біглСбігкСвС аюгдПмФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй мОзСвС бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ. 

К ТОеі язсС бігСзТПйиПкжР лігТСегіи кП ФлСбкСбОдПкжР кОТОХСбФбОмж (УлиОпФбОмж) 
лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа еО мОзжР бігСзТПйиПкжР лігТСегіи, ФУі СаСб'яезж 
лСгОмзСбСвС ОвПкмО бжзСкФє юТжгжпкО СУСаО. ЙСгОмСз кО гСХСгж, кОТОХСбОкжР 
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лТОоібкжзОй бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ, лПТПТОХСбФємьУя гС йіУоПбСвС аюгдПмФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй мОзСвС бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ; 

168.4.4. юТжгжпкО СУСаО еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй мО йіУоПекОХСгдПккяй кП 
ФлСбкСбОдПкжХ УлиОпФбОмж лСгОмСз бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб, бігСзТПйиПкжР лігТСегіи, 
язжР ФлСбкСбОдПкжР кОТОХСбФбОмж, ФмТжйФбОмж і УлиОпФбОмж (лПТПТОХСбФбОмж) гС аюгдПмФ 
лСгОмСз, еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй СгкСпОУкС е лСгОккяй гСзФйПкміб кО СмТжйОккя 
зСрміб гия бжлиОмж кОиПдкжХ лиОмкжзОй лСгОмзФ гСХСгіб, УлиОпФє (лПТПТОХСбФє) УФйж 
ФмТжйОкСвС лСгОмзФ кО біглСбігкі ТОХФкзж, бігзТжмі б СТвОкОХ, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП 
СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, еО йіУоПекОХСгдПккяй бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб, О Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, - еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькжХ гіиякСз, 
еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), бжгіиПкжХ ОаС кП бжгіиПкжХ б кОмФТі (кО йіУоПбСУмі). 

ИТвОкж, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, б 
ФУмОкСбиПкСйФ БюгдПмкжй зСгПзУСй КзТОїкж лСТягзФ ТСелСгіияюмь еОекОпПкі зСрмж 
евігкС е кСТйОмжбОйж, бжекОпПкжйж БюгдПмкжй зСгПзУСй КзТОїкж, мО УлТяйСбФюмь мОзі 
ТСелСгіиПкі УФйж гС біглСбігкжХ аюгдПміб. 

ИТвОкж, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, б 
ФУмОкСбиПкСйФ БюгдПмкжй зСгПзУСй КзТОїкж лСТягзФ ТСелСгіияюмь еОекОпПкі зСрмж 
евігкС е кСТйОмжбОйж, бжекОпПкжйж БюгдПмкжй зСгПзУСй КзТОїкж, мО УлТяйСбФюмь мОзі 
ТСелСгіиПкі УФйж гС біглСбігкжХ аюгдПміб; 

168.4.5. ніежпкО СУСаО, біглСбігОиькО евігкС е бжйСвОйж оьСвС ТСегіиФ еО кОТОХФбОккя мО 
ФмТжйОккя лСгОмзФ, УлиОпФє (лПТПТОХСбФє) РСвС гС біглСбігкСвС аюгдПмФ: 

О) Ф ТОеі зСиж мОзО ніежпкО СУСаО є лСгОмзСбжй ОвПкмСй, - еО йіУоПй ТПєУмТОоії Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, - еО 
йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькжХ гіиякСз, еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), бжгіиПкжХ ОаС кП 
бжгіиПкжХ б кОмФТі (кО йіУоПбСУмі); 

а) Ф ТОеі кСмОТіОиькСвС лСУбігпПккя гСвСбСТіб зФлібиі-лТСгОдФ йОРкО ТПежгПкмОйж мО 
кПТПежгПкмОйж, лСУбігпПккя гСвСбСТіб гОТФбОккя пж бжгОпі УбігСомб лТС лТОбС кО 
УлОгсжкФ кПТПежгПкмОй - еО йіУоПй кСмОТіОиькСвС лСУбігпПккя мОзжХ гСвСбСТіб 
(СгПТдОккя УбігСомб); 

б) б ікржХ бжлОгзОХ - еО її лСгОмзСбСю ОгТПУСю, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, - еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькжХ гіиякСз, еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), бжгіиПкжХ 
ОаС кП бжгіиПкжХ б кОмФТі (кО йіУоПбСУмі); 

168.4.6. бжзиюпПкС; 
168.4.7. біглСбігОиькіУмь еО УбСєпОУкП мО лСбкП лПТПТОХФбОккя УФй лСгОмзФ гС 

біглСбігкСвС аюгдПмФ кПУП юТжгжпкО СУСаО ОаС її бігСзТПйиПкжР лігТСегіи, сС кОТОХСбФє 
(бжлиОпФє) СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг; 

168.4.8. біглСбігОиькіУмь еО УбСєпОУкП мО лСбкП лПТПТОХФбОккя УФй лСгОмзФ гС 
біглСбігкСвС аюгдПмФ кПУП ніежпкО СУСаО Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй ТСегіиСй; 

168.4.9. ЛФйж лСгОмзФ, кОТОХСбОкі лСгОмзСбжй ОвПкмСй е гСХСгіб, ОаС ніежпкСю СУСаСю, 
язО СмТжйФє гСХСгж біг СУСаж, язО кП є лСгОмзСбжй ОвПкмСй, еО егОбОккя ніежпкжйж 
СУСаОйж б СТПкгФ (УФаСТПкгФ, ПйнімПбежУ) еПйПиькжХ гіиякСз, еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), 
бжгіиПкжХ ОаС кП бжгіиПкжХ б кОмФТі (кО йіУоПбСУмі), УлиОпФюмьУя мОзжй лСгОмзСбжй 
ОвПкмСй ОаС мОзСю ніежпкСю СУСаСю гС біглСбігкСвС аюгдПмФ еО йіУоПекОХСгдПккяй 
мОзжХ Са'єзміб СТПкгж (УФаСТПкгж, ПйнімПбежУФ); 

168.4.10. ЛФйж лСгОмзФ, кОТОХСбОкі лСгОмзСбжй ОвПкмСй е гСХСгіб біг лТСгОдФ 
ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, бжТСаиПкСї е ОиьмПТкОмжбкжХ гдПТПи ПкПТвії вПкПТФюпжйж 
ФУмОкСбзОйж, язі кОиПдОмь ніежпкжй СУСаОй - лиОмкжзОй лСгОмзФ, УлиОпФюмьУя мОзжй 
лСгОмзСбжй ОвПкмСй гС біглСбігкСвС аюгдПмФ еО йіУоПекОХСгдПккяй (ТСемОрФбОккяй) 
мОзжХ вПкПТФюпжХ ФУмОкСбСз. 

168.5. ЛФйж лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, сС ФмТжйФюмьУя е вТСрСбСвС 
еОаПелПпПккя, вТСрСбжХ бжкОвСТСг мО ікржХ бжлиОм, СгПТдОкжХ біРУьзСбСУиФдаСбояйж, 
лСиіоПРУьзжйж, СУСаОйж ТягСбСвС і кОпОиькжоьзСвС УзиОгФ ДПТдОбкСї зТжйікОиькС-
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бжзСкОбпСї УиФдаж КзТОїкж, ДПТдОбкСї УиФдаж УлПоіОиькСвС еб'яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії 
КзТОїкж, гПТдОбкСї лСдПдкСї СХСТСкж, СТвОкіб і лігТСегіиіб ожбіиькСвС еОХжУмФ, лСгОмзСбСї 
йіиіоії, О мОзСд бжекОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УСоіОиькжР і лТОбСбжР еОХжУм 
біРУьзСбСУиФдаСбоіб мО пиПкіб їХ УійПР" пиПкОйж Уій'ї, аОмьзОйж, ФмТжйОкояйж еОвжаиСвС 
(лСйПТиСвС) біРУьзСбСУиФдаСбоя, Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй СаСб'яезіб ліг пОУ лТСХСгдПккя 
УиФдаж, УлТяйСбФюмьУя бжзиюпкС кО бжлиОмФ ТібкСоіккСї мО лСбкСї зСйлПкУОоії бмТОм 
гСХСгіб оієї зОмПвСТії вТСйОгяк. 

ЛмОммя 169. ЙПТПТОХФкСз лСгОмзФ мО лСгОмзСбі УСоіОиькі ліиьвж 
169.1. ЙПТПиіз лСгОмзСбжХ УСоіОиькжХ ліиьв. 
З ФТОХФбОккяй кСТй ОаеОоФ лПТрСвС ліглФкзмФ 169.4.1 лФкзмФ 169.4 оієї УмОммі лиОмкжз 

лСгОмзФ йОє лТОбС кО ейПкрПккя УФйж еОвОиькСвС йіУяпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, 
СмТжйФбОкСвС біг СгкСвС ТСаСмСгОбоя Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж, кО УФйФ лСгОмзСбСї 
УСоіОиькСї ліиьвж: 

169.1.1. Ф ТСейіТі, сС гСТібкює 50 бігУСмзОй ТСейіТФ лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия 
лТОоПегОмкСї СУСаж (Ф ТСеТОХФкзФ кО йіУяоь), бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС ТСзФ, - гия аФгь-язСвС лиОмкжзО лСгОмзФ; 

169.1.2. Ф ТСейіТі, сС гСТібкює 100 бігУСмзОй УФйж ліиьвж, бжекОпПкСї ліглФкзмСй 169.1.1 
оьСвС лФкзмФ, - гия лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР ФмТжйФє гбСХ пж аіиьрП гімПР бізСй гС 18 ТСзіб, - 
Ф ТСеТОХФкзФ кО зСдкФ мОзФ гжмжкФ; 

169.1.3. Ф ТСейіТі, сС гСТібкює 150 бігУСмзОй УФйж ліиьвж, бжекОпПкСї ліглФкзмСй 169.1.1 
оьСвС лФкзмФ, - гия мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР: 

О) є СгжкСзСю йОміТ'ю (аОмьзСй), бгСбСю (бгібоПй) ОаС СлізФкСй, лізиФбОиькжзСй - Ф 
ТСеТОХФкзФ кО зСдкФ гжмжкФ бізСй гС 18 ТСзіб; 

а) ФмТжйФє гжмжкФ е ікбОиігкіУмю - Ф ТСеТОХФкзФ кО зСдкФ мОзФ гжмжкФ бізСй гС 18 ТСзіб; 
б) є СУСаСю, бігкПУПкСю еОзСкСй гС лПТрСї ОаС гТФвСї зОмПвСТіР СУіа, язі лСУмТОдгОиж 

бкОУиігСз НСТкСажиьУьзСї зОмОУмТСнж, бзиюпОюпж СУіа, кОвСТСгдПкжХ вТОйСмОйж ЙТПежгії 
ВПТХСбкСї КОгж ККЛК Ф еб'яезФ е їХ ФпОУмю б иізбігОоії кОУиігзіб НСТкСажиьУьзСї 
зОмОУмТСнж; 

в) є ФпкПй, УмФгПкмСй, ОУліТОкмСй, СТгжкОмСТСй, Ог'юкзмСй; 
ґ) є СУСаСю е ікбОиігкіУмю I ОаС II вТФлж, Ф мСйФ пжУиі е гжмжкУмбО, зТій СУіа е 

ікбОиігкіУмю, ліиьвО язжй бжекОпПкО ліглФкзмСй "а" ліглФкзмФ 169.1.4 оьСвС лФкзмФ; 
г) є СУСаСю, язіР лТжУФгдПкС гСбіпкФ УмжлПкгію яз вТСйОгякжкФ, сС еОекОб 

лПТПУиігФбОкь еО лТОбСеОХжУкФ гіяиькіУмь, бзиюпОюпж дФТкОиіУміб; 
П) є ФпОУкжзСй аСРСбжХ гіР кО мПТжмСТії ікржХ зТОїк Ф лПТіСг ліУия ДТФвСї УбімСбСї біРкж, 

кО язСвС лСржТюємьУя гія ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмОмФУ бПмПТОкіб біРкж, вОТОкмії їХ 
УСоіОиькСвС еОХжУмФ", зТій СУіа, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмі "а" ліглФкзмФ 169.1.4 оьСвС лФкзмФ; 

169.1.4. Ф ТСейіТі, сС гСТібкює 200 бігУСмзОй УФйж ліиьвж, бжекОпПкСї ліглФкзмСй 169.1.1 
оьСвС лФкзмФ, - гия мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР є: 

О) ГПТСєй КзТОїкж, ГПТСєй КОгякУьзСвС ЛСюеФ, ГПТСєй ЛСоіОиіУмжпкСї ЙТОоі ОаС лСбкжй 
зОбОиПТСй СТгПкО ЛиОбж пж СТгПкО МТФгСбСї ЛиОбж, СУСаСю, кОвСТСгдПкСю пСмжТйО і 
аіиьрП йПгОияйж "ЗО бігбОвФ"; 

а) ФпОУкжзСй аСРСбжХ гіР ліг пОУ ДТФвСї УбімСбСї біРкж ОаС СУСаСю, язО Ф мСР пОУ 
лТОоюбОиО б мжиФ, мО СУСаСю е ікбОиігкіУмю І і ІІ вТФлж, е пжУиО ФпОУкжзіб аСРСбжХ гіР кО 
мПТжмСТії ікржХ зТОїк Ф лПТіСг ліУия ДТФвСї УбімСбСї біРкж, кО язжХ лСржТюємьУя гія ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС УмОмФУ бПмПТОкіб біРкж, вОТОкмії їХ УСоіОиькСвС еОХжУмФ"; 

б) зСижркій б'яекПй зСкомОаСТіб, вПммС мО ікржХ йіУоь лТжйФУСбСвС ФмТжйОккя ліг пОУ 
ДТФвСї УбімСбСї біРкж ОаС СУСаСю, бжекОкСю ТПлТПУСбОкСю пж ТПОаіиімСбОкСю; 

в) СУСаСю, язО аФиО кОУжиькС бжбПеПкО е мПТжмСТії зСижркьСвС ЛКЛК ліг пОУ ДТФвСї 
УбімСбСї біРкж кО мПТжмСТію гПТдОб, сС лПТПаФбОиж Ф УмОкі біРкж е зСижркій ЛКЛК ОаС аФиж 
СзФлСбОкі нОржУмУьзСю ЗійПппжкСю мО її УСюекжзОйж; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
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ґ) СУСаСю, язО лПТПаФбОиО кО аиСзОгкіР мПТжмСТії зСижркьСвС ЙПкіквТОгО (ЛОкзм-
ЙПмПТаФТв, КСУіРУьзО ЛПгПТОоія) Ф лПТіСг е 8 бПТПУкя 1941 ТСзФ лС 27 Уіпкя 1944 ТСзФ. 

169.2. ВжаіТ йіУоя СмТжйОккя (еОУмСУФбОккя) лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж. 
169.2.1. ЙСгОмзСбО УСоіОиькО ліиьвО еОУмСУСбФємьУя гС кОТОХСбОкСвС лиОмкжзФ лСгОмзФ 

йіУяпкСвС гСХСгФ Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж міиьзж еО Сгкжй йіУоПй РСвС кОТОХФбОккя 
(бжлиОмж). 

169.2.2. ЙиОмкжз лСгОмзФ лСгОє ТСаСмСгОбою еОябФ лТС УОйСУміРкП СаТОккя йіУоя 
еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж (гОиі - еОябО лТС еОУмСУФбОккя ліиьвж). 

ЙСгОмзСбО УСоіОиькО ліиьвО лСпжкОє еОУмСУСбФбОмжУя гС кОТОХСбОкжХ гСХСгіб Ф бжвиягі 
еОТСаімкСї лиОмж е гкя СмТжйОккя ТСаСмСгОбоПй еОябж лиОмкжзО лСгОмзФ лТС еОУмСУФбОккя 
ліиьвж мО гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь мОзП лТОбС. КСаСмСгОбПоь бігСаТОдОє Ф 
лСгОмзСбіР ебімкСУмі бУі бжлОгзж еОУмСУФбОккя ОаС кПеОУмСУФбОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї 
ліиьвж евігкС е СмТжйОкжйж біг лиОмкжзіб лСгОмзФ еОябОйж лТС еОУмСУФбОккя ліиьвж, О 
мОзСд еОябОйж лТС бігйСбФ біг мОзСї ліиьвж. 

ЙПТПиіз мОзжХ гСзФйПкміб мО лСТягСз їХ лСгОккя бжекОпОє КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
169.2.3. ЙСгОмзСбО УСоіОиькО ліиьвО кП йСдП аФмж еОУмСУСбОкО гС: 
 гСХСгіб лиОмкжзО лСгОмзФ, ікржХ кід еОТСаімкО лиОмО; 
 еОТСаімкСї лиОмж, язФ лиОмкжз лСгОмзФ лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС йіУяоя 

СмТжйФє СгкСпОУкС е гСХСгОйж Ф бжвиягі УмжлПкгії, вТСрСбСвС пж йОРкСбСвС 
(ТПпСбСвС) еОаПелПпПккя Фпкіб, УмФгПкміб, ОУліТОкміб, СТгжкОмСТіб, Ог'юкзміб, 
біРУьзСбСУиФдаСбоіб, сС бжлиОпФюмьУя е аюгдПмФ; 

 гСХСгФ УОйСеОРкямСї СУСаж біг лТСбОгдПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, О мОзСд 
ікрСї кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі. 

ЙСгОмзСбО УСоіОиькО ліиьвО гС еОТСаімкСї лиОмж гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб еОУмСУСбФємьУя 
ліг пОУ її кОТОХФбОккя гС еОбПТрПккя кОТОХФбОккя мОзжХ гСХСгіб аПе лСгОккя біглСбігкжХ 
еОяб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 169.2.2 оьСвС лФкзмФ, ОиП е лСгОккяй лігмбПТгкжХ гСзФйПкміб 
гия бУмОкСбиПккя ТСейіТФ ліиьвж. 

169.2.4. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ лСТФрФє кСТйж оьСвС лФкзмФ, бкОУиігСз пСвС, еСзТПйО, 
лСгОмзСбО УСоіОиькО ліиьвО еОУмСУСбФємьУя мОзСд ліг пОУ СмТжйОккя ікржХ гСХСгіб 
лТСмявСй аФгь-язСвС ебімкСвС лСгОмзСбСвС йіУяоя ОаС еО зіиьзСйО йіУояйж СмТжйОккя 
гСХСгіб, мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ бмТОпОє лТОбС кО СмТжйОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж 
еО бУійО йіУояйж СмТжйОккя гСХСгФ лСпжкОюпж е йіУяоя, б язСйФ йОиС йіУоП мОзП 
лСТФрПккя, мО еОзікпФюпж йіУяоПй, б язСйФ лТОбС кО еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї 
ліиьвж бігкСбиюємьУя. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ йСдП бігкСбжмж лТОбС кО еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж, 
язсС бік лСгОУмь еОябФ лТС бігйСбФ біг мОзСї ліиьвж бУій ТСаСмСгОбояй іе еОекОпПккяй 
йіУяоя, зСиж бігаФиСУя мОзП лСТФрПккя, кО лігУмОбі пСвС зСдкжР ТСаСмСгОбПоь кОТОХСбФє і 
ФмТжйФє біглСбігкФ УФйФ кПгСлиОмж лСгОмзФ мО рмТОн Ф ТСейіТі 100 бігУСмзіб УФйж оієї 
кПгСлиОмж еО ТОХФкСз кОРаиждпСї бжлиОмж гСХСгФ мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзФ, О Ф ТОеі, зСиж 
УФйО бжлиОмж кПгСУмОмкя, - еО ТОХФкСз кОУмФлкжХ бжлиОм. ЯзсС УФйО кПгСлиОмж мО/ОаС 
рмТОнФ кП аФиж ФмТжйОкі лСгОмзСбжй ОвПкмСй еО ТОХФкСз гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ, мС мОзі 
УФйж бзиюпОюмьУя гС ТіпкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ. ЙТж оьСйФ 
лТОбС кО еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж бігкСбиюємьУя е лСгОмзСбСвС йіУяоя, 
сС кОУмОє еО йіУяоПй, б язСйФ УФйО мОзСї кПгСлиОмж мО рмТОн лСбкіУмю лСвОрОюмьУя. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, бУмОкСбиює мОзСд лСТягСз ікнСТйФбОккя ТСаСмСгОбоіб лиОмкжзО 
лСгОмзФ лТС кОябкіУмь лСТФрПкь кжй кСТй ліглФкзмФ 169.2.1 оьСвС лФкзмФ, бжябиПкжХ кО 
лігУмОбі гОкжХ лСгОмзСбСї ебімкСУмі пж гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз, О мОзСд лСТягСз 
ікнСТйФбОккя ТСаСмСгОбоя лТС лСеаОбиПккя лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС лТС бігкСбиПккя РСвС 
лТОбО кО лСгОмзСбФ УСоіОиькФ ліиьвФ. 

169.3. ВжаіТ ТСейіТФ лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж мО УмТСз її гії. 
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169.3.1. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС кО еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї 
ліиьвж е гбСХ і аіиьрП лігУмОб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 169.1 оієї УмОммі, еОУмСУСбФємьУя СгкО 
лСгОмзСбО УСоіОиькО ліиьвО е лігУмОбж, сС лПТПгаОпОє її кОРаіиьржР ТСейіТ, еО ФйСбж 
гСмТжйОккя лТСоПгФТ, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 169.4.1 лФкзмФ 169.4 оієї УмОммі, зТій бжлОгзФ, 
лПТПгаОпПкСвС ліглФкзмСй "а" ліглФкзмФ 169.1.3 лФкзмФ 169.1 оієї УмОммі, лСгОмзСбО 
УСоіОиькО ліиьвО еО язжй гСгОємьУя гС ліиьвж, бжекОпПкСї ліглФкзмСй 169.1.2 оьСвС лФкзмФ Ф 
ТОеі, язсС СУСаО ФмТжйФє гбСХ і аіиьрП гімПР, Ф мСйФ пжУиі гжмжкФ е ікбОиігкіУмю (гімПР е 
ікбОиігкіУмю). 

169.3.2. ЙиОмкжз лСгОмзФ, язжР йОє лТОбС кО еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж 
аіиьрСї, кід лПТПгаОпПкО ліглФкзмСй 169.1.1 лФкзмФ 169.1 оієї УмОммі, еОекОпОє лТС мОзП 
лТОбС Ф еОябі лТС еОУмСУФбОккя ліиьвж, гС язСї гСгОє біглСбігкі лігмбПТгкі гСзФйПкмж. 

169.3.3. ЙСгОмзСбО УСоіОиькО ліиьвО, лПТПгаОпПкО ліглФкзмСй 169.1.2 мО ліглФкзмОйж "О", 
"а" ліглФкзмФ 169.1.3 лФкзмФ 169.1 оієї УмОммі, кОгОємьУя гС зікоя ТСзФ, б язСйФ гжмжкО 
гСУявОє 18 ТСзіб, О Ф ТОеі її УйПТмі гС гСУявкПккя еОекОпПкСвС бізФ - гС зікоя ТСзФ, кО язжР 
лТжлОгОє УйПТмь. ЙТОбС кО СмТжйОккя мОзСї лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж бмТОпОємьУя Ф 
ТОеі лСеаОбиПккя лиОмкжзО лСгОмзФ аОмьзібУьзжХ лТОб ОаС язсС бік бігйСбияємьУя біг 
гжмжкж пж лПТПгОє гжмжкФ кО гПТдОбкП ФмТжйОккя, Ф мСйФ пжУиі Ф еОзиОгОХ гия гімПР-УжТім і 
гімПР, лСеаОбиПкжХ аОмьзібУьзСвС лізиФбОккя, кПеОиПдкС біг мСвС, пж аПТПмьУя лиОмО еО мОзП 
ФмТжйОккя, пж кі, О мОзСд язсС гжмжкО УмОє зФТУОкмСй кО ФйСбОХ її лСбкСвС ФмТжйОккя, 
лСпжкОюпж е лСгОмзСбСвС йіУяоя, б язСйФ бігаФиОУя мОзО лСгія. 

ЗОгОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж, лПТПгаОпПкСї ліглФкзмОйж "б" - "П" ліглФкзмФ 
169.1.3 лФкзмФ 169.1 оієї УмОммі, еФлжкяємьУя е лСгОмзСбСвС йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй, б 
язСйФ лиОмкжз лСгОмзФ бмТОпОє УмОмФУ, бжекОпПкжР Ф ожХ ліглФкзмОХ. 

169.3.4. ЙСгОмзСбО УСоіОиькО ліиьвО кОгОємьУя е ФТОХФбОккяй СУмОккьСвС йіУяпкСвС 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, б язСйФ лиОмкжз лСгОмзФ лСйПТ ОаС СвСиСрФємьУя УФгСй лСйПТижй 
пж бжекОємьУя УФгСй аПебіУкС бігУФмкій, ОаС бмТОпОє УмОмФУ ТПежгПкмО, ОаС аФб ебіиькПкжР 
е йіУоя ТСаСмж. 

169.4. ЙПТПТОХФкСз лСгОмзФ, лПТПТОХФкСз мО СайПдПккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж. 
169.4.1. ЙСгОмзСбО УСоіОиькО ліиьвО еОУмСУСбФємьУя гС гСХСгФ, кОТОХСбОкСвС кО зСТжУмь 

лиОмкжзО лСгОмзФ лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС йіУяоя яз еОТСаімкО лиОмО (ікрі 
лТжТібкякі гС кПї біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО бжлиОмж, зСйлПкУОоії мО бжкОвСТСгж), язсС 
РСвС ТСейіТ кП лПТПбжсФє УФйж, сС гСТібкює ТСейіТФ йіУяпкСвС лТСджмзСбСвС йікійФйФ, 
гіюпСвС гия лТОоПегОмкСї СУСаж кО 1 Уіпкя ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ, лСйкСдПкСвС кО 1,4 
мО СзТФвиПкСвС гС кОРаиждпжХ 10 вТжбПкь. 

ЙТж оьСйФ вТОкжпкжР ТСейіТ гСХСгФ, язжР гОє лТОбС кО СмТжйОккя лСгОмзСбСї 
УСоіОиькСї ліиьвж СгкСйФ е аОмьзіб Ф бжлОгзФ мО Ф ТСейіТі, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 169.1.2 
мО ліглФкзмОйж "О" і "а" ліглФкзмФ 169.1.3 лФкзмФ 169.1 оієї УмОммі, бжекОпОємьУя яз гСаФмСз 
УФйж, бжекОпПкСї б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ, мО біглСбігкСї зіиьзСУмі гімПР. 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ СмТжйФє гСХСгж Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж еО лПТіСг її 
еаПТПдПккя евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, Ф мСйФ пжУиі еО пОУ біглФУмзж ОаС лПТПаФбОккя 
лиОмкжзО лСгОмзФ кО иізОТкякСйФ, мС е йПмСю бжекОпПккя вТОкжпкСї УФйж гСХСгФ, сС гОє 
лТОбС кО СмТжйОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж, мО б ікржХ бжлОгзОХ їХ СлСгОмзФбОккя, 
мОзі гСХСгж (їХ пОУмжкО) бігкСУямьУя гС біглСбігкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгіб їХ кОТОХФбОккя. 

169.4.2. КСаСмСгОбПоь лиОмкжзО лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР егіРУкжмж, Ф мСйФ пжУиі еО йіУоПй 
еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж, лПТПТОХФкСз УФйж гСХСгіб, кОТОХСбОкжХ мОзСйФ 
лиОмкжзФ лСгОмзФ Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж, О мОзСд УФйж кОгОкСї лСгОмзСбСї УСоіОиькСї 
ліиьвж: 

О) еО кОУиігзОйж зСдкСвС ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ ліг пОУ кОТОХФбОккя еОТСаімкСї 
лиОмж еО СУмОккіР йіУяоь ебімкСвС ТСзФ; 

а) ліг пОУ лТСбПгПккя ТСеТОХФкзФ еО СУмОккіР йіУяоь еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСї 
УСоіОиькСї ліиьвж Ф ТОеі ейікж йіУоя її еОУмСУФбОккя еО УОйСУміРкжй ТірПккяй лиОмкжзО 
лСгОмзФ ОаС Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 169.2.3 лФкзмФ 169.2 оієї УмОммі; 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 380 gazeta.vobu.ua 
 

б) ліг пОУ лТСбПгПккя СУмОмСпкСвС ТСеТОХФкзФ е лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР лТжлжкяє 
мТФгСбі бігкСУжкж е мОзжй ТСаСмСгОбоПй. 

169.4.3. КСаСмСгОбПоь мО/ОаС лСгОмзСбжР ОвПкм йОє лТОбС егіРУкюбОмж лПТПТОХФкСз УФй 
кОТОХСбОкжХ гСХСгіб, ФмТжйОкСвС лСгОмзФ еО аФгь-язжР лПТіСг мО Ф аФгь-язжХ бжлОгзОХ гия 
бжекОпПккя лТОбжиькСУмі СлСгОмзФбОккя, кПеОиПдкС біг мСвС, пж йОє лиОмкжз лСгОмзФ 
лТОбС кО еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж. 

169.4.4. ЯзсС бкОУиігСз егіРУкПкСвС лПТПТОХФкзФ бжкжзОє кПгСлиОмО ФмТжйОкСвС 
лСгОмзФ, мС УФйО мОзСї кПгСлиОмж УмявФємьУя ТСаСмСгОбоПй еО ТОХФкСз УФйж аФгь-язСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ (ліУия РСвС СлСгОмзФбОккя) еО біглСбігкжР йіУяоь, О б ТОеі 
кПгСУмОмкСУмі УФйж мОзСвС гСХСгФ - еО ТОХФкСз СлСгОмзСбФбОкжХ гСХСгіб кОУмФлкжХ йіУяоіб, 
гС лСбкСвС лСвОрПккя УФйж мОзСї кПгСлиОмж. 

ЯзсС бкОУиігСз лТСбПгПккя СУмОмСпкСвС ТСеТОХФкзФ е лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР 
лТжлжкяє мТФгСбі бігкСУжкж е ТСаСмСгОбоПй, бжкжзОє УФйО кПгСлиОмж, сС лПТПбжсФє УФйФ 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ еО СУмОккіР ебімкжР лПТіСг, мС кПлСвОрПкО 
пОУмжкО мОзСї кПгСлиОмж бзиюпОємьУя гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя лиОмкжзО 
лСгОмзФ еО кОУиігзОйж ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ мО УлиОпФємьУя УОйжй лиОмкжзСй. 

ЛмОммя 170. ИУСаижбСУмі кОТОХФбОккя (бжлиОмж) мО СлСгОмзФбОккя СзТПйжХ бжгіб гСХСгіб 
170.1. ИлСгОмзФбОккя гСХСгФ біг кОгОккя кПТФХСйСУмі б СТПкгФ (УФаСТПкгФ, ПйнімПбежУ), 

джмиСбжР кОРй (лігкОРй). 
170.1.1. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ - СТПкгСгОбоя сСгС РСвС гСХСгФ біг 

кОгОккя б СТПкгФ (ПйнімПбежУ) еПйПиькСї гіиякзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя, 
еПйПиькСї пОУмзж (лОю), йОРкСбСвС лОю є СТПкгОТ. 

ЙТж оьСйФ Са'єзм СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя бжХСгяпж е ТСейіТФ СТПкгкСї лиОмж, 
еОекОпПкСї б гСвСбСТі СТПкгж, ОиП кП йПкрП кід йікійОиькО УФйО СТПкгкСвС лиОмПдФ, 
бУмОкСбиПкО еОзСкСгОбУмбСй е лжмОкь СТПкгж еПйиі. 

170.1.2. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ - СТПкгСгОбоя ліг пОУ кОТОХФбОккя 
гСХСгФ біг кОгОккя б СТПкгФ Са'єзміб кПТФХСйСУмі, ікржХ, кід еОекОпПкі б ліглФкзмі 170.1.1 
оьСвС лФкзмФ (бзиюпОюпж еПйПиькФ гіиякзФ, сС екОХСгжмьУя ліг мОзСю кПТФХСйіУмю, пж 
лТжУОгжакФ гіиякзФ), є СТПкгОТ. 

ЙТж оьСйФ Са'єзм СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя бжХСгяпж е ТСейіТФ СТПкгкСї лиОмж, 
еОекОпПкСї б гСвСбСТі СТПкгж, ОиП кП йПкрП кід йікійОиькО УФйО СТПкгкСвС лиОмПдФ еО 
лСбкжР пж кПлСбкжР йіУяоь СТПкгж. ЖікійОиькО УФйО СТПкгкСвС лиОмПдФ бжекОпОємьУя еО 
йПмСгжзСю, сС еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, бжХСгяпж е йікійОиькСї 
бОТмСУмі йіУяпкСї СТПкгж СгкСвС збОгТОмкСвС йПмТО еОвОиькСї лиСсі кПТФХСйСУмі е 
ФТОХФбОккяй йіУоя її ТСемОрФбОккя, ікржХ нФкзоіСкОиькжХ мО язіУкжХ лСзОекжзіб, сС 
бУмОкСбиююмьУя СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя УПиО, УПижсО, йіУмО, кО мПТжмСТії язжХ 
бСкО ТСемОрСбОкО, мО СлТжиюгкюємьУя Ф УлСУіа, кОРаіиьр гСУмФлкжР гия джмПиіб мОзСї 
мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж. ЯзсС йікійОиькФ бОТміУмь кП бУмОкСбиПкС пж кП СлТжиюгкПкС гС 
лСпОмзФ ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ, Са'єзм СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя бжХСгяпж е 
ТСейіТФ СТПкгкСї лиОмж, еОекОпПкСвС б гСвСбСТі СТПкгж. 

170.1.3. ЗПТФХСйіУмь, сС кОиПджмь ніежпкіР СУСаі - кПТПежгПкмФ, кОгОємьУя б СТПкгФ 
бжзиюпкС пПТПе ніежпкФ СУСаФ - ліглТжєйоя ОаС юТжгжпкФ СУСаФ - ТПежгПкмО 
(ФлСбкСбОдПкжХ СУіа), сС бжзСкФюмь лТПгУмОбкжоьзі нФкзоії мОзСвС кПТПежгПкмО кО 
лігУмОбі лжУьйСбСвС гСвСбСТФ мО бжУмФлОюмь РСвС лСгОмзСбжй ОвПкмСй УмСУСбкС мОзжХ 
гСХСгіб. ЗПТПежгПкм, язжР лСТФрФє кСТйж оьСвС лФкзмФ, ббОдОємьУя мОзжй, сС ФХжияємьУя 
біг УлиОмж лСгОмзФ. 

170.1.4. ДСХСгж, еОекОпПкі Ф ліглФкзмОХ 170.1.1 - 170.1.3 оьСвС лФкзмФ, СлСгОмзСбФюмьУя 
лСгОмзСбжй ОвПкмСй ліг пОУ їХ кОТОХФбОккя (бжлиОмж) еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 
167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1253-2010-%D0%BF
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170.1.5. ЯзсС СТПкгОТ є ніежпкСю СУСаСю, язО кП є УОйСеОРкямСю СУСаСю, СУСаСю, 
біглСбігОиькСю еО кОТОХФбОккя мО УлиОмФ (лПТПТОХФбОккя) лСгОмзФ гС аюгдПмФ, є лиОмкжз 
лСгОмзФ - СТПкгСгОбПоь. 

ЙТж оьСйФ: 
О) мОзжР СТПкгСгОбПоь УОйСУміРкС кОТОХСбФє мО УлиОпФє лСгОмСз гС аюгдПмФ б УмТСзж, 

бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй гия збОТмОиькСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, О УОйП: 
лТСмявСй 40 зОиПкгОТкжХ гкіб, ліУия СУмОккьСвС гкя мОзСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
збОТмОиФ, УФйО СмТжйОкСвС гСХСгФ, УФйО УлиОпПкСвС лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ 
лСгОмзФ мО лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж мОзСвС ТСзФ бігСаТОдОюмьУя Ф ТіпкіР 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії; 

а) Ф ТОеі бпжкПккя кСмОТіОиькСї гії сСгС лСУбігпПккя гСвСбСТФ СТПкгж Са'єзміб 
кПТФХСйСУмі кСмОТіФУ еСаСб'яеОкжР кОгіУиОмж ікнСТйОоію лТС мОзжР гСвСбіТ 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО лСгОмзСбСю ОгТПУСю лиОмкжзО лСгОмзФ - СТПкгСгОбоя еО 
нСТйСю мО Ф УлСУіа, бУмОкСбиПкі КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. ЗО лСТФрПккя лСТягзФ 
мО/ОаС УмТСзіб лСгОккя еОекОпПкСї ікнСТйОоії кСмОТіФУ кПУП біглСбігОиькіУмь, лПТПгаОпПкФ 
УмОммПю 1191 оьСвС КСгПзУФ; 

170.1.6. УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі лТСбОгямь лСУПТПгкжоьзФ гіяиькіУмь, лСб'яеОкФ е 
кОгОккяй лСУиФв е СТПкгж кПТФХСйСУмі (ТієимПТж), еСаСб'яеОкі кОгіУиОмж ікнСТйОоію лТС 
ФзиОгПкі еО їХ лСУПТПгкжомбСй ожбіиькС-лТОбСбі гСвСбСТж (ФвСгж) лТС СТПкгФ кПТФХСйСУмі 
гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй УбСєї ТПєУмТОоії б УмТСзж, лПТПгаОпПкі гия лСгОккя 
лСгОмзСбСвС ТСеТОХФкзФ, еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЗО лСТФрПккя лСТягзФ мО/ОаС УмТСзіб лСгОккя еОекОпПкСї ікнСТйОоії ТієимПТ кПУП 
біглСбігОиькіУмь, лПТПгаОпПкФ УмОммПю 1191 оьСвС КСгПзУФ. 

170.2. ИлСгОмзФбОккя ікбПУмжоіРкСвС лТжаФмзФ. 
170.2.1. Иаиіз еОвОиькСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ СлПТОоіР е ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж 

бПгПмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ УОйСУміРкС, СзТПйС біг ікржХ гСХСгіб і бжмТОм. Дия оіиПР 
СлСгОмзФбОккя ікбПУмжоіРкСвС лТжаФмзФ ебімкжй лПТіСгСй ббОдОємьУя зОиПкгОТкжР Тіз еО 
ТПеФиьмОмОйж язСвС лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лСгОмж ТіпкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію, б 
язіР йОє бігСаТОежмж еОвОиькжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм (ікбПУмжоіРкжР лТжаФмСз ОаС 
ікбПУмжоіРкжР еажмСз), СмТжйОкжР лТСмявСй мОзСвС ебімкСвС ТСзФ. 

170.2.2. ІкбПУмжоіРкжР лТжаФмСз ТСеТОХСбФємьУя яз лСежмжбкО Тіекжоя йід гСХСгСй, 
СмТжйОкжй лиОмкжзСй лСгОмзФ біг лТСгОдФ СзТПйСвС ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ е ФТОХФбОккяй 
зФТУСбСї Тіекжоі (еО кОябкСУмі), мО РСвС бОТміУмю, сС бжекОпОємьУя іе УФйж гСзФйПкмОиькС 
лігмбПТгдПкжХ бжмТОм кО лТжгаОккя мОзСвС ОзмжбФ, ОаС бОТміУмю ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ, сС 
аФиО еОгПзиОТСбОкО СУСаСю яз Са'єзм гПзиОТФбОккя Ф лСТягзФ СгкСТОеСбСвС 
(УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя біглСбігкС гС лігТСегіиФ 94 ТСегіиФ XX оьСвС 
КСгПзУФ, е ФТОХФбОккяй кСТй ліглФкзміб 170.2.4 - 170.2.6 оьСвС лФкзмФ (зТій СлПТОоіР е 
гПТжбОмжбОйж). 

ЙТж еОУмСУФбОккі лиОмкжзСй лСгОмзФ кСТй ліглФкзмФ 170.2.9 оьСвС лФкзмФ лСгОмзСбжР 
ОвПкм - лТСнПУіРкжР мСТвСбПоь оіккжйж лОлПТОйж, бзиюпОюпж аОкз, е йПмСю бжекОпПккя 
Са'єзмО СлСгОмзФбОккя ліг пОУ бжлиОмж лиОмкжзФ лСгОмзФ гСХСгФ еО лТжгаОкі Ф кьСвС 
ікбПУмжоіРкі Озмжбж бТОХСбФє гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкі бжмТОмж мОзСвС лиОмкжзО кО 
лТжгаОккя ожХ Озмжбіб. 

АаеОо мТПміР бжзиюпПкС. 
ЗОлТСбОгдПккя СаСб'яезФ лСгОмзСбСвС ОвПкмО гия лТСнПУіРкСвС мСТвСбоя оіккжйж 

лОлПТОйж, бзиюпОюпж аОкз, кП ебіиькяє лиОмкжзО лСгОмзФ біг СаСб'яезФ гПзиОТФбОккя 
ТПеФиьмОміб ФУіХ СлПТОоіР е зФлібиі мО лТСгОдФ ікбПУмжоіРкжХ Озмжбіб, егіРУкПкжХ лТСмявСй 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ яз кО мПТжмСТії КзТОїкж, мОз і еО її йПдОйж, еО бжкямзСй 
бжлОгзіб, еОекОпПкжХ б ліглФкзмі 170.2.8 оьСвС лФкзмФ. 

ДС лТСгОдФ ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ лТжТібкююмьУя мОзСд СлПТОоії е: 
 СайікФ ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ кО ікржР ікбПУмжоіРкжР Озмжб; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1242-2010-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-17#n15
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 ебСТСмкСвС бжзФлФ ОаС лСвОрПккя ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ РСвС ПйімПкмСй, язжР 
кОиПдОб лиОмкжзФ лСгОмзФ; 

 лСбПТкПккя лиОмкжзФ лСгОмзФ зСрміб ОаС йОРкО (йОРкСбжХ лТОб), лСлПТПгкьС 
бкПУПкжХ кжй (ОаС СУСаСю, Ф язСї ікбПУмжоіРкжР Озмжб аФб лТжгаОкжР лТяйС пж 
СлСУПТПгзСбОкС) гС УмОмФмкСвС зОлімОиФ ПйімПкмО зСТлСТОмжбкжХ лТОб, Ф ТОеі бжХСгФ 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ е пжУиО еОУкСбкжзіб (ФпОУкжзіб) мОзСвС ПйімПкмО, 
ейПкрПккя УмОмФмкСвС зОлімОиФ мОзСвС ПйімПкмО пж иізбігОоії мОзСвС ПйімПкмО. 

ЙТжгаОккяй ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ ббОдОюмьУя мОзСд СлПТОоії е бкПУПккя лиОмкжзСй 
лСгОмзФ зСрміб ОаС йОРкО гС УмОмФмкСвС зОлімОиФ юТжгжпкСї СУСаж - ТПежгПкмО б Сайік кО 
ПйімСбОкі кжй зСТлСТОмжбкі лТОбО. 

ІкбПУмжоіРкжР Озмжб, лСгОТСбОкжР лиОмкжзФ лСгОмзФ пж ФУлОгзСбОкжР лиОмкжзСй 
лСгОмзФ, ббОдОємьУя лТжгаОкжй еО бОТміУмю, сС гСТібкює УФйі гПТдОбкСвС йжмО мО 
лСгОмзФ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа, УлиОпПкжХ Ф еб'яезФ е мОзжй гОТФбОккяй пж 
ФУлОгзФбОккяй. 

ІкбПУмжоіРкжР лТжаФмСз еО СлПТОоіяйж е гПТжбОмжбОйж ТСеТОХСбФємьУя яз лСежмжбкО 
Тіекжоя йід гСХСгСй, СмТжйОкжй лиОмкжзСй лСгОмзФ еО СлПТОоіяйж е гПТжбОмжбОйж 
(лСХігкжйж ікУмТФйПкмОйж), бзиюпОюпж СмТжйОкі УФйж лПТіСгжпкжХ ОаС ТОеСбжХ бжлиОм, 
лПТПгаОпПкжХ ФйСбОйж зСкмТОзміб (гСвСбСТіб), мО гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкСю УФйСю, 
УлиОпПкСю лиОмкжзСй лСгОмзФ ікріР УмСТСкі мОзСвС зСкмТОзмФ (гСвСбСТФ) е гПТжбОмжбОйж 
(лСХігкжйж ікУмТФйПкмОйж), б мСйФ пжУиі УлиОпПкжйж УФйОйж лПТіСгжпкжХ ОаС ТОеСбжХ 
бжлиОм, язі лПТПгаОпПкі ФйСбОйж зСкмТОзмФ (гСвСбСТФ). 

ДСзФйПкмОиькжй лігмбПТгдПккяй (лПТбжккжй гСзФйПкмСй) гСХСгіб мО бжмТОм еО 
СлПТОоіяйж е ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж, ФзиОгПкжйж б ПиПзмТСккіР нСТйі кО нСкгСбіР аіТді 
гия зиієкміб - ФпОУкжзіб нСкгСбСї аіТді, бжекОємьУя ебім мСТвСбоя оіккжйж лОлПТОйж 
(аТСзПТО), язжР нСТйФємьУя кО аОеі аіТдСбСвС ебімФ мО гСвСбСТФ кО аТСзПТУьзП 
СаУиФвСбФбОккя. 

К ТОеі лТСгОдФ ОаС лТжгаОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ ікбПУмжоіРкжХ Озмжбіб гС/Ф 
кПТПежгПкміб - лСб'яеОкжХ СУіа ОаС кПТПежгПкміб, еОТПєУмТСбОкжХ Ф гПТдОбОХ (кО 
мПТжмСТіяХ), сС бзиюпПкі гС лПТПиізФ гПТдОб (мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.2.1.2 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 
оьСвС КСгПзУФ, гСХСгж мО бжмТОмж еО мОзжйж СлПТОоіяйж бжекОпОюмьУя: 

 Ф ТСейіТі кП кждпП ебжпОРкСї оікж Ф ТОеі лТСгОдФ лиОмкжзСй лСгОмзФ ікбПУмжоіРкСвС 
ОзмжбФ; 

 Ф ТСейіТі кП бжсП ебжпОРкСї оікж Ф ТОеі лТжгаОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ ікбПУмжоіРкСвС 
ОзмжбФ. 

ЙСиСдПккя ОаеОоіб мТжкОгоямь - л'ямкОгоямь оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя, язсС 
лСзФлоПй ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ є лТяйС ОаС СлСУПТПгзСбОкС зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО 
зСйлОкія, Ф язСї лТСгОбПоь ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ є зСкмТСиююпСю СУСаСю мО язО 
еОижрОємьУя биОУкжзСй еОекОпПкСвС ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ УмОкСй кО зікПоь ебімкСвС 
лПТіСгФ, Ф язСйФ бігаФиСУя бігпФдПккя ікбПУмжоіРкСвС ОзмжбФ. 

170.2.3. ЯзсС б ТПеФиьмОмі ТСеТОХФкзФ ікбПУмжоіРкСвС лТжаФмзФ еО лТОбжиОйж, 
бУмОкСбиПкжйж оією УмОммПю, бжкжзОє біг'єйкП екОпПккя, бСкС ббОдОємьУя ікбПУмжоіРкжй 
еажмзСй. 

170.2.4. К ТОеі язсС лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб гС гкя лТСгОдФ лОзПмО оіккжХ 
лОлПТіб (зСТлСТОмжбкжХ лТОб) пж гПТжбОмжбіб, О мОзСд лТСмявСй кОУмФлкжХ 30 зОиПкгОТкжХ 
гкіб е гкя мОзСвС лТСгОдФ лиОмкжз лСгОмзФ лТжгаОбОє лОзПм ігПкмжпкжХ оіккжХ лОлПТіб 
(зСТлСТОмжбкжХ лТОб) пж гПТжбОмжбіб, мС: 

О) ікбПУмжоіРкжР еажмСз, сС бжкжз бкОУиігСз мОзСвС лТСгОдФ, кП бТОХСбФємьУя ліг пОУ 
бжекОпПккя еОвОиькСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ СлПТОоіР е ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж; 

а) бОТміУмь лТжгаОкСвС лОзПмО гия оіиПР СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя еО оікСю РСвС 
лТжгаОккя, ОиП кП кждпП кід оікО лТСгОкСвС лОзПмО. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-%D0%BF#n10
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170.2.5. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ лТСгОє 
ікбПУмжоіРкжР Озмжб еО гСвСбСТСй, язжР СаФйСбиює лТОбС кО РСвС ебСТСмкжР бжзФл Ф 
кОУмФлкСйФ ТСоі, пж лТжгаОбОє СлоіСк кО мОзжР бжзФл, ікбПУмжоіРкжР еажмСз, язжР бжкжзОє 
бкОУиігСз мОзСвС лТСгОдФ, кП бТОХСбФємьУя ліг пОУ бжекОпПккя еОвОиькСвС нікОкУСбСвС 
ТПеФиьмОмФ СлПТОоіР е ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж. 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ, язжР лТСгОє ікбПУмжоіРкжР Озмжб лТСмявСй ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) ТСзФ, бкОУиігСз пСвС бжкжзОє ікбПУмжоіРкжР еажмСз, лТжгаОє мОзжР 
ікбПУмжоіРкжР Озмжб ОаС ігПкмжпкжР РСйФ лОзПм Ф кОУмФлкСйФ ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) ТСоі, 
мС гия оіиПР СлСгОмзФбОккя бОТміУмь мОзСвС лТжгаОкСвС лОзПмО бжекОпОємьУя кО Тібкі оікж 
лТСгОкСвС лОзПмО, біглСбігкС еаіиьрПкСї ОаС ейПкрПкСї кО Тіекжою йід оікОйж лТжгаОккя 
мОзжХ гбСХ лОзПміб. 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ лТСгОє лОзПм оіккжХ лОлПТіб (зСТлСТОмжбкі лТОбО) пж гПТжбОмжбіб 
лСб'яеОкжй е кжй СУСаОй, ікбПУмжоіРкжР еажмСз, сС бжкжзОє бкОУиігСз мОзСвС лТСгОдФ, кП 
бТОХСбФємьУя ліг пОУ бжекОпПккя еОвОиькСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ СлПТОоіР е 
ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж. 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ гОТФє ікбПУмжоіРкжР Озмжб ОаС лПТПгОє РСвС Ф УлОгсжкФ, 
ікбПУмжоіРкжР еажмСз, сС бжкжзОє бкОУиігСз мОзСвС гОТФбОккя ОаС лПТПгОпі Ф УлОгсжкФ, кП 
бТОХСбФємьУя ліг пОУ бжекОпПккя еОвОиькСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ СлПТОоіР е 
ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж. 

170.2.6. ДС УзиОгФ еОвОиькСвС ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ 
бзиюпОємьУя лСежмжбкП екОпПккя еОвОиькСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ СлПТОоіР е 
ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж еО кОУиігзОйж мОзСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

ЗОвОиькжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм СлПТОоіР е ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж бжекОпОємьУя яз 
УФйО ікбПУмжоіРкжХ лТжаФмзіб, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ лТСмявСй ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) ТСзФ, ейПкрПкО кО УФйФ ікбПУмжоіРкжХ еажмзіб, лСкПУПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ 
лТСмявСй мОзСвС ТСзФ. 

ЯзсС еОвОиькжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм СлПТОоіР е ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж йОє біг'єйкП 
екОпПккя, РСвС УФйО лПТПкСУжмьУя Ф ейПкрПккя еОвОиькСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ 
СлПТОоіР е ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж кОУмФлкжХ ТСзіб гС РСвС лСбкСвС лСвОрПккя. 

ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм еО СлПТОоіяйж е оіккжйж лОлПТОйж пж гПТжбОмжбОйж 
бжекОпОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ. ЙТж оьСйФ лиОмкжз лСгОмзФ бжекОпОє нікОкУСбжР 
ТПеФиьмОм еО СлПТОоіяйж е оіккжйж лОлПТОйж пж гПТжбОмжбОйж, сС лПТПаФбОюмь б СаівФ кО 
нСкгСбіР аіТді, СзТПйС біг нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ еО СлПТОоіяйж е оіккжйж лОлПТОйж пж 
гПТжбОмжбОйж, сС кП лПТПаФбОюмь б СаівФ кО нСкгСбіР аіТді. 

АаеОо л'ямжР бжзиюпПкС. 
ОаеОо рСУмжР бжзиюпПкС. 
ОаеОо УьСйжР бжзиюпПкС. 
ОаеОо бСУьйжР бжзиюпПкС. 
Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ ліг кОоіСкОиькжй еОзСкСгОбУмбСй ТСеФйіємьУя еОзСкСгОбУмбС 

мієї гПТдОбж, кО мПТжмСТії язСї егіРУкюємьУя Саів оіккжХ лОлПТіб пж гПТжбОмжбіб (ФзиОгПккя 
ожбіиькС-лТОбСбжХ ФвСг, сС мявкП еО УСаСю лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО оіккі лОлПТж пж 
гПТжбОмжбж). 

Дія ліглФкзміб 170.2.4 мО 170.2.5 кП лСржТюємьУя кО лТжгаОккя ОаС лТСгОд оіккжХ 
лОлПТіб мО гПТжбОмжбіб, сС егіРУкююмьУя кО нСкгСбіР аіТді, О мОзСд Ф ТОеі: 

 лТжгаОккя ОаС лТСгОдФ лОзПмО ОзоіР ТСейіТСй лСкОг 25 бігУСмзіб УмОмФмкСвС 
зОлімОиФ ПйімПкмО; 

 бжзФлФ ОзоіР ПйімПкмСй, Ф мСйФ пжУиі кО бжйСвФ биОУкжзО ОзоіР; 
 лТжгаОккя ПйіУіРкжХ оіккжХ лОлПТіб Ф лТСоПУі їХ лТжбОмкСвС ТСейісПккя; 
 лТжгаОккя ОаС лТСгОдФ оіккжХ лОлПТіб, язі біглСбігкС гС бжйСв еОзСкСгОбУмбО кП 

йСдФмь лПТПаФбОмж б СаівФ кО нСкгСбіР аіТді. 
ЯзсС лТСмявСй ебімкСвС лПТіСгФ лиОмкжзСй лСгОмзФ лСкПУПкі (кОТОХСбОкі) бжмТОмж, 

лСб'яеОкі е лТжгаОккяй оіккжХ лОлПТіб мО гПТжбОмжбіб, ПйімПкмж язжХ кО йСйПкм ФзиОгОккя 
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біглСбігкСвС гСвСбСТФ бзиюпПкі ЗОоіСкОиькСю зСйіУією е оіккжХ лОлПТіб мО нСкгСбСвС 
ТжкзФ гС УлжУзФ ПйімПкміб, сС йОюмь СекОзж нізмжбкСУмі, мОзі бжмТОмж кП бТОХСбФюмьУя лТж 
бжекОпПккі нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ еО СлПТОоіяйж е оіккжйж лОлПТОйж ОаС гПТжбОмжбОйж. 

170.2.7. Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ: 
О) мПТйік "ікбПУмжоіРкжР Озмжб" СекОпОє лОзПм оіккжХ лОлПТіб, гПТжбОмжбіб пж 

зСТлСТОмжбкі лТОбО, бжТОдПкі б ікржХ, кід оіккі лОлПТж, нСТйОХ, бжлФсПкі Сгкжй 
ПйімПкмСй; 

а) мПТйік "лОзПм оіккжХ лОлПТіб" СекОпОє СзТПйжР оіккжР лОліТ, нСкгСбжР мО мСбОТкжР 
гПТжбОмжб, О мОзСд УФзФлкіУмь ігПкмжпкжХ оіккжХ лОлПТіб пж нСкгСбжХ мО мСбОТкжХ 
гПТжбОмжбіб; 

б) мПТйік "ігПкмжпкжР оіккжР лОліТ пж гПТжбОмжб" СекОпОє оіккі лОлПТж пж гПТжбОмжбж, 
бжлФсПкі Сгкжй ПйімПкмСй еО мСмСдкжйж ФйСбОйж ПйіУії, бжлиОмж гСХСгФ, бжзФлФ пж 
лСвОрПккя. 

170.2.8. ЗП лігиявОє СлСгОмзФбОккю мО кП бзиюпОємьУя гС еОвОиькСвС ТіпкСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ: 

О) гСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ біг лТСгОдФ 
ікбПУмжоіРкжХ Озмжбіб, язсС УФйО мОзСвС гСХСгФ кП лПТПбжсФє УФйФ, бжекОпПкФ б ОаеОоі 
лПТрСйФ ліглФкзмФ 169.4.1 лФкзмФ 169.4 УмОммі 169 оьСвС КСгПзУФ; 

а) гСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ біг лТСгОдФ ікбПУмжоіРкжХ Озмжбіб Ф бжлОгзФ, 
бжекОпПкСйФ ліглФкзмОйж 165.1.40 мО 165.1.52 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 оьСвС КСгПзУФ. 

К бжлОгзОХ, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ "О" і "а" оьСвС ліглФкзмФ, лиОмкжз лСгОмзФ кП 
бзиюпОє гС ТСеТОХФкзФ еОвОиькСвС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ СлПТОоіР е ікбПУмжоіРкжйж 
ОзмжбОйж УФйФ гСХСгіб мО бжмТОм кО лТжгаОккя мОзжХ ікбПУмжоіРкжХ Озмжбіб. 

170.2.9. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР егіРУкює СлПТОоії е 
ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж е бжзСТжУмОккяй лСУиФв лТСнПУіРкСвС мСТвСбоя оіккжйж 
лОлПТОйж, бзиюпОюпж аОкз, є мОзжР лТСнПУіРкжР мСТвСбПоь. ЙСгОмзСбжР ОвПкм ліг пОУ 
зСдкСвС кОТОХФбОккя лиОмкжзФ ікбПУмжоіРкСвС лТжаФмзФ кОТОХСбФє (ФмТжйФє) лСгОмСз еО 
УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 167.5.1 лФкзмФ 167.5 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, мО УлиОпФє 
(лПТПТОХСбФє) ФмТжйОкжР лСгОмСз гС аюгдПмФ ліг пОУ зСдкСвС кОТОХФбОккя мОзСвС гСХСгФ, 
сС кП ебіиькяє лиОмкжзО лСгОмзФ біг лСгОккя ТіпкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії лТж СмТжйОккі 
кжй гСХСгФ, еОекОпПкСвС Ф оьСйФ лФкзмі. 

ЖПмСгжзО бжекОпПккя ікбПУмжоіРкСвС лТжаФмзФ лТСнПУіРкжй мСТвСбоПй оіккжйж 
лОлПТОйж лТж бжзСкОккі нФкзоіР лСгОмзСбСвС ОвПкмО бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ, УліиькС е ЗОоіСкОиькСю зСйіУією е оіккжХ лОлПТіб мО нСкгСбСвС ТжкзФ. 

170.3. ИлСгОмзФбОккя ТСяимі. 
170.3.1. КСяимі СлСгОмзСбФюмьУя еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж гия СлСгОмзФбОккя 

гжбігПкгіб, еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 167.5.1 лФкзмФ 167.5 УмОммі 167 оьСвС 
КСгПзУФ. 

170.4. ИлСгОмзФбОккя лТСоПкміб. 
170.4.1. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ ліг пОУ кОТОХФбОккя кО РСвС зСТжУмь 

гСХСгіб Ф бжвиягі лТСоПкміб є СУСаО, язО егіРУкює мОзП кОТОХФбОккя. 
ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй Ф УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй гия йіУяпкСвС лСгОмзСбСвС 

лПТіСгФ, гС аюгдПмФ УлиОпФємьУя (лПТПТОХСбФємьУя) еОвОиькО УФйО лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС 
еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, іе еОвОиькСї УФйж 
лТСоПкміб, кОТОХСбОкжХ еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) йіУяоь кО УФйж аОкзібУьзжХ бзиОгкжХ 
(гПлСежмкжХ) ОаС лСмСпкжХ ТОХФкзіб, СсОгкжХ (гПлСежмкжХ) УПТмжнізОміб, бзиОгіб 
(гПлСежміб) пиПкіб зТПгжмкСї Уліизж Ф зТПгжмкіР Уліиоі. 

ДСХСгж, еОекОпПкі Ф оьСйФ ліглФкзмі, СУмОмСпкС СлСгОмзСбФюмьУя лСгОмзСбжй ОвПкмСй 
ліг пОУ їХ кОТОХФбОккя. 

170.4.2. ЙСгОмзСбі ОвПкмж (аОкзж, зТПгжмкі Уліизж), язі кОТОХСбФюмь гСХСгж Ф бжвиягі 
лТСоПкміб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 170.4.1 оьСвС лФкзмФ, Ф лСгОмзСбСйФ ТСеТОХФкзФ, лСгОккя 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-12#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-12#n11
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язСвС лПТПгаОпПкС ліглФкзмСй "а" лФкзмФ 176.2 УмОммі 176 оьСвС КСгПзУФ, бігСаТОдОюмь 
еОвОиькФ УФйФ кОТОХСбОкжХ Ф ебімкСйФ лСгОмзСбСйФ лПТіСгі гСХСгіб мО еОвОиькФ УФйФ 
ФмТжйОкСвС е кжХ лСгОмзФ. ЙТж оьСйФ Ф лСгОмзСбСйФ ТСеТОХФкзФ кП еОекОпОємьУя 
ікнСТйОоія лТС УФйж СзТПйСвС аОкзібУьзСвС бзиОгкСвС (гПлСежмкСвС) ОаС лСмСпкСвС 
ТОХФкзФ, СсОгкСвС (гПлСежмкСвС) УПТмжнізОмО, бзиОгФ (гПлСежмФ) пиПкО зТПгжмкСї Уліизж Ф 
зТПгжмкіР Уліиоі, УФйж кОТОХСбОкжХ лТСоПкміб, О мОзСд бігСйСУмі лТС ніежпкФ СУСаФ - 
лиОмкжзО лСгОмзФ, язіР кОТОХСбОкі мОзі гСХСгж. 

170.4.3. ИлСгОмзФбОккя лТСоПкміб мО гжУзСкмкжХ гСХСгіб, кОТОХСбОкжХ кО зСТжУмь 
ніежпкжХ СУіа е аФгь-язжХ ікржХ гСХСгіб, кід мі, сС еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 170.4.1 оьСвС 
лФкзмФ, егіРУкюємьУя Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй гия гСХСгіб, сС 
СУмОмСпкС СлСгОмзСбФюмьУя ліг пОУ їХ кОТОХФбОккя, еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.1 
УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

170.4.4. К ТОеі гСУмТСзСбСвС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ бзиОгФ (гПлСежмФ) мО егіРУкПккя Ф 
еб'яезФ е ожй лПТПТОХФкзФ гСХСгФ Ф бжвиягі лТСоПкміб еО лТСоПкмкСю УмОбзСю, 
лПТПгаОпПкСю ФйСбОйж гСвСбСТФ гия мОзжХ бжлОгзіб, лСгОмзСбжР ОвПкм лТСбСгжмь 
лПТПТОХФкСз УФй лСгОмзФ, ФмТжйОкСвС е мОзСвС гСХСгФ. 

ЙСбПТкПккя кОгйіТФ ФмТжйОкжХ УФй лСгОмзФ, сС бжкжзиж бкОУиігСз лПТПТОХФкзФ, 
лТСбПгПкСвС біглСбігкС гС ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС ліглФкзмФ, егіРУкюємьУя рияХСй 
ейПкрПккя УФй лСгОмзФ, сС лігиявОюмь лПТПТОХФбОккю лСгОмзСбжй ОвПкмСй еО лСмСпкжР 
мО/ОаС кОУмФлкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) йіУяоь. 

170.5. ИлСгОмзФбОккя гжбігПкгіб. 
170.5.1. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ ліг пОУ кОТОХФбОккя кО РСвС зСТжУмь 

гжбігПкгіб, зТій бжлОгзіб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 165.1.18 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 оьСвС 
КСгПзУФ, є ПйімПкм зСТлСТОмжбкжХ лТОб ОаС еО РСвС гСТФпПккяй ікрО СУСаО, язО егіРУкює 
мОзП кОТОХФбОккя. 

170.5.2. БФгь-язжР ТПежгПкм, язжР кОТОХСбФє гжбігПкгж, бзиюпОюпж мСвС, язжР УлиОпФє 
лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб Ф УлСУіа, бігйіккжР біг еОвОиькСвС (є УФа'єзмСй УлТСсПкСї 
УжУмПйж СлСгОмзФбОккя), ОаС ебіиькПкжР біг УлиОмж мОзСвС лСгОмзФ е аФгь-язжХ лігУмОб, є 
лСгОмзСбжй ОвПкмСй ліг пОУ кОТОХФбОккя гжбігПкгіб. 

170.5.3. ДжбігПкгж, кОТОХСбОкі лиОмкжзФ лСгОмзФ еО Озоіяйж ОаС ікржйж 
зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж, сС йОюмь УмОмФУ лТжбіиПРСбОкжХ, ОаС ікржР УмОмФУ, сС 
лПТПгаОпОє бжлиОмФ нізУСбОкСвС ТСейіТФ гжбігПкгіб пж УФйж, сС лПТПбжсФє УФйФ бжлиОм, 
ТСеТОХСбОкФ кО аФгь-язФ ікрФ Озоію (зСТлСТОмжбкП лТОбС), ПйімСбОкФ мОзжй лиОмкжзСй 
лСгОмзФ евігкС е ліглФкзмСй 57.11.4 лФкзмФ 57.11 УмОммі 57 оьСвС КСгПзУФ, гия оіиПР 
СлСгОмзФбОккя лТжТібкююмьУя гС бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж е біглСбігкжй 
СлСгОмзФбОккяй. 

170.5.4. ДСХСгж, еОекОпПкі б оьСйФ лФкзмі, СУмОмСпкС СлСгОмзСбФюмьУя лСгОмзСбжй 
ОвПкмСй ліг пОУ їХ кОТОХФбОккя лиОмкжзФ лСгОмзФ еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмОйж 
167.5.1, 167.5.2 і 167.5.4 лФкзмФ 167.5 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

170.5.5. ЗП бзиюпОюмьУя гС ТСеТОХФкзФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ гжбігПкгж, язі кОТОХСбФюмьУя кО РСвС зСТжУмь 
ПйімПкмСй зСТлСТОмжбкжХ лТОб, язжР є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ, еО ФйСбж сС мОзжй ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ кП егіРУкюбОиОУя бжлиОмО гжбігПкгіб еО Озоіяйж ОаС ікржйж 
зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж лТСмявСй гбСХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб лСУліиь. 

170.6. ИлСгОмзФбОккя бжвТОріб мО лТжеіб 
170.6.1. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ ліг пОУ кОТОХФбОккя (бжлиОмж, кОгОккя) 

кО РСвС зСТжУмь гСХСгФ Ф бжвиягі бжвТОріб (лТжеіб) Ф иСмПТПю пж б ікрі ТСеівТОрі, Ф 
аФзйПзПТУьзСйФ лОТі, Ф лОТі мСмОиіеОмСТО, лТжеіб мО бжвТОріб Ф вТСрСбіР нСТйі, СгПТдОкжХ 
еО лПТПйСвФ мО/ОаС ФпОУмь б ОйОмСТУьзжХ УлСТмжбкжХ ейОвОккяХ, Ф мСйФ пжУиі Ф 
аіиьяТгкСйФ УлСТмі, є СУСаО, язО егіРУкює мОзП кОТОХФбОккя (бжлиОмФ). 
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170.6.2. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй - СлПТОмСТСй иСмПТПї Ф УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй 
гия йіУяпкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, гС аюгдПмФ УлиОпФємьУя (лПТПТОХСбФємьУя) еОвОиькО 
УФйО лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС 
КСгПзУФ, іе еОвОиькСї УФйж бжвТОріб (лТжеіб), бжлиОпПкжХ еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) йіУяоь 
вТОбояй Ф иСмПТПю. 

ЙСгОмзСбі ОвПкмж - СлПТОмСТж иСмПТПї Ф лСгОмзСбСйФ ТСеТОХФкзФ, лСгОккя язСвС 
лПТПгаОпПкС ліглФкзмСй "а" лФкзмФ 176.2 УмОммі 176 оьСвС КСгПзУФ, бігСаТОдОюмь еОвОиькФ 
УФйФ кОТОХСбОкжХ (бжлиОпПкжХ) Ф ебімкСйФ лСгОмзСбСйФ лПТіСгі гСХСгіб Ф бжвиягі бжвТОріб 
(лТжеіб) мО еОвОиькФ УФйФ ФмТжйОкСвС е кжХ лСгОмзФ. ЙТж оьСйФ Ф лСгОмзСбСйФ ТСеТОХФкзФ 
кП еОекОпОємьУя ікнСТйОоія лТС УФйж СзТПйСвС бжвТОрФ, УФйж кОТОХСбОкСвС кО кьСвС 
лСгОмзФ, О мОзСд бігСйСУмі лТС ніежпкФ СУСаФ - лиОмкжзО лСгОмзФ, язО СгПТдОиО гСХіг Ф 
бжвиягі бжвТОрФ (лТжеФ). 

170.6.3. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб Ф бжвиягі бжвТОріб мО лТжеіб, ікржХ, кід бжвТОр (лТже) Ф 
иСмПТПю, егіРУкюємьУя Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй гия гСХСгіб, 
сС СУмОмСпкС СлСгОмзСбФюмьУя ліг пОУ їХ кОТОХФбОккя, еО УмОбзСю, бжекОпПкСю б ОаеОоі 
лПТрСйФ лФкзмФ 167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

170.6.4. Йіг пОУ кОТОХФбОккя (бжлиОмж) гСХСгіб Ф бжвиягі бжвТОріб Ф иСмПТПю ОаС б ікржХ 
ТСеівТОрОХ, язі лПТПгаОпОюмь лСлПТПгкє лТжгаОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ лТОбО кО ФпОУмь Ф 
мОзжХ иСмПТПяХ пж ТСеівТОрОХ, кП аПТФмьУя гС ФбОвж бжмТОмж лиОмкжзО лСгОмзФ Ф еб'яезФ е 
СмТжйОккяй мОзСвС гСХСгФ. 

170.6.5. ДСХСгж, еОекОпПкі Ф оьСйФ лФкзмі, СУмОмСпкС СлСгОмзСбФюмьУя ліг пОУ їХ бжлиОмж 
еО їХ ТОХФкСз. 

170.7. ИлСгОмзФбОккя аиОвСгіРкСї гСлСйСвж. 
170.7.1. ЗП СлСгОмзСбФємьУя мО кП бзиюпОємьУя гС еОвОиькСвС йіУяпкСвС ОаС ТіпкСвС 

СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ аиОвСгіРкО, Ф мСйФ пжУиі вФйОкімОТкО гСлСйСвО 
(гОиі - аиОвСгіРкО гСлСйСвО), язО кОгХСгжмь кО РСвС зСТжУмь Ф бжвиягі зСрміб ОаС йОРкО 
(аПеСлиОмкС бжзСкОкСї ТСаСмж, кОгОкСї лСУиФвж) мО біглСбігОє бжйСвОй, бжекОпПкжй ожй 
лФкзмСй. 

Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя аиОвСгіРкО гСлСйСвО лСгіияємьУя кО оіиьСбФ мО кПоіиьСбФ. 
МіиьСбСю є аиОвСгіРкО гСлСйСвО, сС кОгОємьУя ліг бжекОпПкі ФйСбж мО кОлТяйж її 

бжмТОпОккя, О кПоіиьСбСю ббОдОємьУя гСлСйСвО, язО кОгОємьУя аПе бУмОкСбиПккя мОзжХ 
ФйСб ОаС кОлТяйіб; 

170.7.2. кП бзиюпОємьУя гС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ оіиьСбО ОаС кПоіиьСбО аиОвСгіРкО 
гСлСйСвО, сС кОгОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзФ, язжР лСУмТОдгОб бкОУиігСз: 

О) ПзСиСвіпкжХ, мПХкСвПккжХ мО ікржХ зОмОУмТСн Ф йіУоПбСУмяХ, СвСиСрПкжХ евігкС е 
КСкУмжмФоією КзТОїкж еСкОйж кОгебжпОРкСї ПзСиСвіпкСї УжмФОоії, - Ф вТОкжпкжХ УФйОХ, 
бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

а) УмжХіРкСвС ижХО, ОбОТіР, ПлігПйіР мО ПліеССміР еОвОиькСгПТдОбкСвС ОаС йіУоПбСвС 
ХОТОзмПТФ, язі еОбгОиж рзСгж ОаС УмбСТююмь еОвТСеФ егСТСб'ю вТСйОгяк, кОбзСижркьСйФ 
лТжТСгкСйФ УПТПгСбжсФ, бжзижзОиж ОаС йСдФмь бжзижзОмж июгУьзі дПТмбж пж бмТОмФ 
биОУкСУмі вТСйОгяк, Ф еб'яезФ е язжйж ТірПккя лТС еОиФпПккя (кОгОккя) аиОвСгіРкСї 
гСлСйСвж аФиС лТжРкямС біглСбігкС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж ОаС СТвОкСй йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, Ф вТОкжпкжХ УФйОХ, бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж ОаС СТвОкСй 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя біглСбігкС; 

б) еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії Ф лПТіСг гії лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС, 
кОгебжпОРкСвС УмОкФ. 

БиОвСгіРкО гСлСйСвО, сС кОгОємьУя кО еОекОпПкі оіиі, лСбжккО ТСелСгіиямжУя пПТПе 
гПТдОбкжР пж йіУоПбжР аюгдПм ОаС пПТПе аОкзібУьзі ТОХФкзж аиОвСгіРкжХ СТвОкіеОоіР, 
МСбОТжУмбО НПТбСкСвС НТПУмО КзТОїкж, бкПУПкжХ гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ СТвОкіеОоіР мО 
ФУмОкСб. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ ббОдОємьУя оіиьСбСю аиОвСгіРкСю гСлСйСвСю мО кП лігиявОє 
СлСгОмзФбОккю лТСнУліизСбО бжлиОмО, егіРУкПкО еО ТірПккяй лТСнУліизж, лТжРкямжй б 
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ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ кО зСТжУмь пиПкО мОзСї лТСнУліизж, язжР йОє УмОмФУ 
лСУмТОдгОиСвС бкОУиігСз СаУмОбжк, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ ліглФкзмі. 

ЙСТягСз лігмбПТгдПккя УмОмФУФ СУіа, язі лСУмТОдгОиж бкОУиігСз еаТСРкСї ОвТПУії 
КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж Ф лПТіСг гії лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС 
УмОкФ, е йПмСю кПбзиюпПккя гС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ ніежпкжХ СУіа – лиОмкжзіб 
лСгОмзФ гСХСгіб, СмТжйОкжХ Ф бжвиягі оіиьСбСї ОаС кПоіиьСбСї аиОвСгіРкСї гСлСйСвж, 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

170.7.3. кП бзиюпОємьУя гС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ УФйО кПоіиьСбСї аиОвСгіРкСї 
гСлСйСвж, Ф мСйФ пжУиі йОмПТіОиькСї, сС кОгОємьУя ТПежгПкмОйж - юТжгжпкжйж ОаС 
ніежпкжйж СУСаОйж кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ 
УФзФлкС Ф ТСейіТі, сС кП лПТПбжсФє УФйж вТОкжпкСвС ТСейіТФ гСХСгФ, бжекОпПкСвС евігкС е 
ОаеОоСй лПТржй ліглФкзмФ 169.4.1 лФкзмФ 169.4 УмОммі 169 оьСвС КСгПзУФ, бУмОкСбиПкСвС кО 
1 Уіпкя мОзСвС ТСзФ. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТююмьУя кО лТСнУліизСбі бжлиОмж УбСїй пиПкОй, 
ФйСбж ебіиькПккя язжХ біг СлСгОмзФбОккя лПТПгаОпПкі ліглФкзмСй 165.1.47 лФкзмФ 165.1 
УмОммі 165 оьСвС КСгПзУФ. 

БиОвСгіРкжз - юТжгжпкО СУСаО еОекОпОє бігСйСУмі лТС кОгОкі УФйж кПоіиьСбСї 
аиОвСгіРкСї гСлСйСвж Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі. 

К ТОеі СмТжйОккя кПоіиьСбСї аиОвСгіРкСї гСлСйСвж біг аиОвСгіРкжзО - ніежпкСї пж 
юТжгжпкСї СУСаж лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лСгОмж ТіпкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію іе 
еОекОпПккяй її УФйж, язсС еОвОиькО УФйО СмТжйОкСї кПоіиьСбСї аиОвСгіРкСї гСлСйСвж 
лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ лПТПбжсФє її вТОкжпкжР ТСейіТ, ФУмОкСбиПкжР ОаеОоСй 
лПТржй ліглФкзмФ 169.4.1 лФкзмФ 169.4 УмОммі 169 оьСвС КСгПзУФ. 

170.7.4. ЗП бзиюпОємьУя гС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ оіиьСбО аиОвСгіРкО гСлСйСвО, сС 
кОгОємьУя ТПежгПкмОйж - юТжгжпкжйж пж ніежпкжйж СУСаОйж Ф аФгь-язіР УФйі (бОТмСУмі): 

О) еОзиОгФ СХСТСкж егСТСб'я гия зСйлПкУОоії бОТмСУмі лиОмкжХ лСУиФв е иізФбОккя 
лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС пиПкО РСвС Уій'ї лПТрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя, СУСаж е ікбОиігкіУмю, 
гжмжкж е ікбОиігкіУмю ОаС гжмжкж, б язСї ХСпО а Сгжк іе аОмьзіб є СУСаСю е ікбОиігкіУмю; 
гжмжкж-УжТСмж, кОлібУжТСмж; гжмжкж е аОвОмСгімкСї пж йОиСеОаПелПпПкСї ТСгжкж; гжмжкж, 
аОмьзж язСї лСеаОбиПкі аОмьзібУьзжХ лТОб, Ф мСйФ пжУиі гия лТжгаОккя иізіб (гСкСТУьзжХ 
зСйлСкПкміб, лТСмПекС-СТмСлПгжпкжХ бжТСаіб, бжТСаіб йПгжпкСвС лТжекОпПккя гия 
ікгжбігФОиькСвС зСТжУмФбОккя СУіа е ікбОиігкіУмю) Ф ТСейіТОХ, сС кП лПТПзТжбОюмьУя 
бжлиОмОйж е нСкгФ еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС йПгжпкСвС 
УмТОХФбОккя, зТій бжмТОм кО зСУйПмжпкП иізФбОккя ОаС зСУйПмжпкФ ХіТФТвію (бзиюпОюпж 
зСУйПмжпкП лТСмПеФбОккя, кП лСб'яеОкП е йПгжпкжйж лСзОеОккяйж), бСгСиізФбОккя мО 
вПиіСмПТОлію, кП лСб'яеОкі е ХТСкіпкжйж еОХбСТюбОккяйж, иізФбОккя мО лТСмПеФбОккя еФаіб е 
бжзСТжУмОккяй гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, вОиьбОкСлиОУмжзж мО лСТоПиякж, ОаСТмж (зТій 
ОаСТміб, язі лТСбСгямьУя еО йПгжпкжйж лСзОеОккяйж, ОаС язсС бОвімкіУмь УмОиО кОУиігзСй 
еґбОимФбОккя), СлПТОоії е лПТПйікж УмОмі; иізФбОккя бПкПТжпкжХ еОХбСТюбОкь (зТій ЛЗІДФ мО 
бПкПТжпкжХ еОХбСТюбОкь, лТжпжкСю язжХ УмОиС кПУмОмПбП еОТОдПккя ОаС еґбОимФбОккя), 
иізФбОккя мюмюкСбСї пж ОизСвСиькСї еОиПдкСУмі; лТжгаОккя иізіб, йПгжпкжХ еОУСаіб мО 
лТжУмСУФбОкь, язі кП бзиюпПкі гС лПТПиізФ джммєбС кПСаХігкжХ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

лТСмПекС-СТмСлПгжпкжй ліглТжєйУмбОй, ТПОаіиімОоіРкжй ФУмОкСбОй гия зСйлПкУОоії 
бОТмСУмі лиОмкжХ ТПОаіиімОоіРкжХ лСУиФв, мПХкіпкжХ мО ікржХ еОУСаіб ТПОаіиімОоії, кОгОкжХ 
лиОмкжзФ лСгОмзФ, бжекОкСйФ б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ СУСаСю е ікбОиігкіУмю, ОаС РСвС 
гжмжкі е ікбОиігкіУмю, Ф ТСейіТОХ, сС кП лПТПзТжбОюмьУя бжлиОмОйж е аюгдПміб і нСкгФ 
еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС йПгжпкСвС УмТОХФбОккя; 

а) аФгжкзФ йОиямж, аФгжкзФ гжмжкж, аФгжкзФ-ікмПТкОмФ, рзСиі-ікмПТкОмФ (Ф мСйФ пжУиі 
УлПоіОиькіР, УОкОмСТкіР ОаС гия УжТім), гжмяпСйФ аФгжкзФ УійПРкСвС мжлФ, лТжРСйкіР Уій'ї, 
рзСиі УСоіОиькСї ТПОаіиімОоії, лТжмФизФ гия кПлСбкСиімкіХ; лТжРйОиькжзФ-ТСелСгіиькжзФ гия 
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гімПР СТвОкФ ЗОоіСкОиькСї лСиіоії КзТОїкж гия ТСелСгіиФ аиОвСгіРкСї гСлСйСвж йід 
СУСаОйж, язі кП гСУявиж біУійкОгоямжТіпкСвС бізФ мО лПТПаФбОюмь Ф ожХ еОзиОгОХ; 

б) гПТдОбкСйФ ОаС зСйФкОиькСйФ еОзиОгФ пж аиОвСгіРкіР СТвОкіеОоії, Ф мСйФ пжУиі 
МСбОТжУмбФ НПТбСкСвС НТПУмО КзТОїкж, сС кОгОюмь лСУиФвж СУСаОй, язі кП йОюмь джмиО, е 
ХОТпФбОккя мО СаиОрмФбОккя кО кіпиів; 

в) лПкімПкоіОТкСйФ еОзиОгФ гия лСиілрПккя ФйСб ФмТжйОккя, ХОТпФбОккя пж йПгжпкСвС 
СаУиФвСбФбОккя СУіа, язі лПТПаФбОюмь Ф УиігпжХ іеСиямСТОХ пж йіУояХ лСеаОбиПккя бСиі, ОаС 
аПелСУПТПгкьС мОзжй СУСаОй; 

ґ) аФгжкзФ-ікмПТкОмФ гия вТСйОгяк лСХжиСвС бізФ мО СУіа е ікбОиігкіУмю мО їХ біггіиПккяй, 
лОкУіСкОмФ гия бПмПТОкіб біРкж і лТОоі, вПТіОмТжпкСйФ лОкУіСкОмФ гия лСиілрПккя ФйСб їХ 
ФмТжйОккя, ХОТпФбОккя, йПгжпкСвС СаУиФвСбФбОккя, УСоіОиькСї ТПОаіиімОоії, 
ТПОаіиімОоіРкСйФ оПкмТФ, мПТжмСТіОиькСйФ оПкмТФ УСоіОиькСвС СаУиФвСбФбОккя (кОгОккя 
УСоіОиькжХ лСУиФв), оПкмТОй СаиізФ і еОзиОгОй УСоіОиькСвС еОХжУмФ гия аПегСйкжХ СУіа, 
оПкмТОй УСоіОиькСї ОгОлмОоії СУіа, ебіиькПкжХ е йіУоь лСеаОбиПккя бСиі, УОкОмСТіяй гия 
бПмПТОкіб мО СУіа е ікбОиігкіУмю, язі ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз гПТдОбкСвС мО йіУоПбСвС 
аюгдПміб, гия ТСелСгіиФ аиОвСгіРкСї гСлСйСвж йід СУСаОйж, язі лПТПаФбОюмь Ф мОзжХ 
еОзиОгОХ; 

г) лиОмкжзФ лСгОмзФ, язжР лТСбСгжмь кОФзСбП гСУиігдПккя ОаС ТСеТСазФ, гия 
бігрзСгФбОккя бОТмСУмі СаиОгкОккя, йОмПТіОиіб, ікржХ бжмТОм (зТій бжлиОм еОТСаімкСї 
лиОмж, гСгОмзСбжХ аиОв, ікржХ бжмТОм гия СУСажУмжХ лСмТПа) еО ФйСбж, язсС ТПеФиьмОмж 
мОзжХ гСУиігдПкь пж ТСеТСаСз СлТжиюгкююмьУя мО кП йСдФмь аФмж лТПгйПмСй 
лОмПкмФбОккя пж ікржХ СайПдПкь Ф СлТжиюгкПккі пж аПеСлиОмкСйФ лСржТПккі Са'єзміб 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї (лТСйжУиСбСї) биОУкСУмі, СмТжйОкжХ Ф ТПеФиьмОмі мОзжХ гСУиігдПкь 
ОаС ТСеТСаСз, О мОзСд язсС СмТжйОккя мОзСї гСлСйСвж кП аФгП лПТПгФйСбСю гия 
бжкжзкПккя аФгь-язжХ гСвСбіТкжХ еСаСб'яеОкь йід аиОвСгіРкжзСй ОаС мТПмьСю СУСаСю мО 
кОаФбОпПй аиОвСгіРкСї гСлСйСвж Ф йОРаФмкьСйФ, зТій СаСб'яезіб е оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя 
мОзСї аиОвСгіРкСї гСлСйСвж; 

П) ОйОмСТУьзіР УлСТмжбкіР СТвОкіеОоії, зиФаФ гия зСйлПкУОоії бжмТОм е лТжгаОккя ОаС 
СТПкгж УлСТмжбкСвС екОТяггя мО ікбПкмОТю, зСТжУмФбОккя УлСТмжбкжйж йОРгОкпжзОйж, 
лТжйісПккяйж пж УлСТФгОйж гия лТСбПгПккя мТПкФбОкь, еОаПелПпПккя ФпОУмі УлСТмУйПкО-
ОйОмСТО Ф УлСТмжбкжХ ейОвОккяХ, лТжгаОккя УлСТмжбкСї нСТйж мО ХОТпФбОккя ліг пОУ мОзжХ 
ейОвОкь. 

МПТйік "ОйОмСТУьзО УлСТмжбкО СТвОкіеОоія, зиФа" СекОпОє вТСйОгУьзФ СТвОкіеОоію, 
гіяиькіУмь язСї кП УлТяйСбОкО кО СмТжйОккя гСХСгФ. 

МПТйік "УлСТмУйПк-ОйОмСТ" СекОпОє СУСаФ, пжя УлСТмжбкО гіяиькіУмь кП УлТяйСбОкО кО 
СмТжйОккя гСХСгФ, еО бжкямзСй СмТжйОккя кОвСТСг пж бжкОвСТСг біг ійПкі гПТдОбж, 
СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя ОаС вТСйОгУьзжХ СТвОкіеОоіР яз КзТОїкж, мОз і ікржХ 
гПТдОб Ф бжвиягі йПгОиПР, вТОйСм, лОй'ямкжХ лТжеіб Ф кПвТСрСбіР нСТйі, О мОзСд яз УФйО 
бігрзСгФбОккя бжмТОм, лСб'яеОкжХ е бігТягдПккяй мОзСвС УлСТмУйПкО-ОйОмСТО гС йіУоя 
лТСбПгПккя ейОвОккя, Ф йПдОХ бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй кСТй гия бігТягдПккя 
лТОоібкжзО; 

є) кОбпОиькСйФ еОзиОгФ Ф бжвиягі лиОмж еО кОбпОккя ОаС еО кОгОккя гСгОмзСбжХ лСУиФв е 
кОбпОккя СУСаж е ікбОиігкіУмю, гжмжкж е ікбОиігкіУмю ОаС гжмжкж, б язСї ХСпО а Сгжк іе 
аОмьзіб є СУСаСю е ікбОиігкіУмю; гжмжкж-УжТСмж, кОлібУжТСмж; гжмжкж е аОвОмСгімкСї пж 
йОиСеОаПелПпПкСї ТСгжкж; гжмжкж, аОмьзж язСї лСеаОбиПкі аОмьзібУьзжХ лТОб; 

д) лиОмкжзФ лСгОмзіб, бжекОкСйФ б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ СУСаСю е ікбОиігкіУмю, 
еОзСккСйФ лТПгУмОбкжзФ гжмжкж е ікбОиігкіУмю гия бжзСкОккя еСаСб'яеОкь гПТдОбж евігкС 
іе еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж лС еОаПелПпПккю мПХкіпкжйж мО ікржйж еОУСаОйж ТПОаіиімОоії, 
бжТСаОйж йПгжпкСвС лТжекОпПккя, ОбмСйСаіиПй еО ТОХФкСз аюгдПмкжХ зСрміб (еО ФйСбж 
екяммя СУСаж е ікбОиігкіУмю, гжмжкж е ікбОиігкіУмю е СаиізФ кО еОаПелПпПккя мОзжйж 
еОУСаОйж, бжТСаОйж, ОбмСйСаіиПй еО ТОХФкСз аюгдПмкжХ зСрміб). КОмПвСТії СУіа е 
ікбОиігкіУмю і СУіа е ікбОиігкіУмю, лПТПиіз мПХкіпкжХ мО ікржХ еОУСаіб ТПОаіиімОоії, бжТСаіб 
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йПгжпкСвС лТжекОпПккя, йОТСз ОбмСйСаіиіб, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ ліглФкзмі, еОмбПТгдФюмьУя 
еОзСкСгОбУмбСй. 

ДС еОлТСбОгдПккя УжУмПйж еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС йПгжпкСвС 
УмТОХФбОккя кСТйж ліглФкзмФ "О" оьСвС ліглФкзмФ лСржТююмьУя кО еОвОиькФ УФйФ (бОТміУмь) 
аиОвСгіРкСї гСлСйСвж, СмТжйОкСї кОаФбОпПй кО мОзі оіиі (е ФТОХФбОккяй еОекОпПкжХ Ф оьСйФ 
лФкзмі СайПдПкь). 

БиОвСгіРкО гСлСйСвО, СмТжйОкО гжмяпжйж аФгжкзОйж УійПРкСвС мжлФ ОаС лТжРСйкжйж 
Уій'яйж, ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя, язсС її УФйО (бОТміУмь) кП лПТПбжсФє мТжУмО мжУяп 
вТжбПкь лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ ліг пОУ гії гСвСбСТФ гПТдОбкСї Слізж. 

170.7.5. ЗОаФбОп оіиьСбСї аиОвСгіРкСї гСлСйСвж Ф бжвиягі зСрміб йОє лТОбС кО її 
бжзСТжУмОккя лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС ФйСбОйж мОзСї гСлСйСвж, ОиП кП аіиьрП 12 
зОиПкгОТкжХ йіУяоіб, кОУмФлкжХ еО йіУяоПй СмТжйОккя мОзСї гСлСйСвж, зТій гСлСйСвж, 
кОгОкСї кО иізФбОккя, лТОбС кО бжзСТжУмОккя язСї УмОкСбжмь кП аіиьрП 24 зОиПкгОТкжХ 
йіУяоіб, кОУмФлкжХ еО йіУяоПй СмТжйОккя мОзСї гСлСйСвж, еО бжкямзСй СмТжйОккя 
аиОвСгіРкСї гСлСйСвж Ф бжвиягі ПкгОбйПкмФ. ЯзсС оіиьСбО аиОвСгіРкО гСлСйСвО Ф бжвиягі 
зСрміб кП бжзСТжУмСбФємьУя її кОаФбОпПй лТСмявСй мОзСвС УмТСзФ мО кП лСбПТмОємьУя 
аиОвСгіРкжзФ гС РСвС еОзікпПккя, мС мОзжР кОаФбОп еСаСб'яеОкжР бзиюпжмж кПбжзСТжУмОкФ 
УФйФ мОзСї гСлСйСвж гС УзиОгФ еОвОиькСвС ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ мО УлиОмжмж 
біглСбігкжР лСгОмСз. 

МПТйік "ПкгОбйПкм" СекОпОє УФйФ зСрміб ОаС оіккжХ лОлПТіб, язі бкСУямьУя 
аиОвСгіРкжзСй Ф аОкз ОаС кПаОкзібУьзФ нікОкУСбФ ФУмОкСбФ, еОбгязж пСйФ кОаФбОп 
аиОвСгіРкСї гСлСйСвж СмТжйФє лТОбС кО бжзСТжУмОккя лТСоПкміб ОаС гжбігПкгіб, 
кОТОХСбОкжХ кО УФйФ мОзСвС ПкгОбйПкмФ. ЙТж оьСйФ мОзжР кОаФбОп кП йОє лТОбО бжмТОпОмж 
ОаС бігпФдФбОмж СУкСбкФ УФйФ мОзСвС ПкгОбйПкмФ аПе евСгж аиОвСгіРкжзО. 

170.7.6. ЗОаФбОп оіиьСбСї аиОвСгіРкСї гСлСйСвж йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ е лСгОккяй сСгС лТСгСбдПккя УмТСзФ бжзСТжУмОккя мОзСї оіиьСбСї 
аиОвСгіРкСї гСлСйСвж е кОбПгПккяй СаУмОбжк, язі УбігпОмь лТС кПйСдижбіУмь її лСбкСвС 
бжзСТжУмОккя Ф еОекОпПкі ожй лФкзмСй УмТСзж, О зПТібкжз (РСвС еОУмФлкжз ОаС 
ФлСбкСбОдПкО СУСаО) мОзСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ йОє лТОбС лТжРкямж ТірПккя лТС мОзП 
лТСгСбдПккя. ЯзсС зСкмТСиююпжР СТвОк бігйСбияє Ф мОзСйФ лТСгСбдПккі, РСвС ТірПккя 
йСдП аФмж СУзОТдПкП б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ гия СУзОТдПккя ТірПккя зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

170.7.7. ЗОаСТСкяємьУя кОгОбОмж аиОвСгіРкФ гСлСйСвФ СТвОкОй гПТдОбкСї биОгж мО 
СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя ОаС УмбСТПкжй кжйж кПлТжаФмзСбжй СТвОкіеОоіяй ОаС 
еО їХ гСТФпПккяй - мТПмій СУСаОй, язсС кОгОккя мОзСї аиОвСгіРкСї гСлСйСвж є лСлПТПгкьСю 
ОаС кОУмФлкСю ФйСбСю бжгОпі лиОмкжзФ лСгОмзФ аФгь-язСвС гСебСиФ, иіоПкеії, ФевСгдПккя, 
кОгОккя гПТдОбкСї лСУиФвж пж лТжРкяммя ікрСвС ТірПккя кО РСвС зСТжУмь ОаС лТжУзСТПккя 
мОзСї бжгОпі, кОгОккя, лТжРкяммя (УлТСсПккя лТСоПгФТж). 

Дії лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя е бжУФбОккя мОзжХ ФйСб ббОдОюмьУя гіяйж е бжйОвОккя зСрміб ОаС йОРкО 
Ф ТСейіТі аиОвСгіРкСї пж УлСкУСТУьзСї гСлСйСвж. 

170.7.8. ЗП бзиюпОємьУя гС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ аиОвСгіРкО гСлСйСвО, сС 
кОгОємьУя евігкС е ліглФкзмСй 165.1.54 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 оьСвС КСгПзУФ: 

О) Ф аФгь-язіР УФйі (бОТмСУмі), сС кОгОємьУя: 
 лиОмкжзОй лСгОмзФ, бжекОпПкжй ОаеОоСй гТФвжй ліглФкзмФ "О", ліглФкзмСй "а" мО 

ОаеОоСй гТФвжй ліглФкзмФ "б" ліглФкзмФ 165.1.54 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 оьСвС 
КСгПзУФ, - гия еОзФлібиі ОаС Ф бжвиягі УлПоіОиькжХ еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ 
(зОУСз, аТСкПджиПміб, бжвСмСбиПкжХ біглСбігкС гС біРУьзСбжХ УмОкгОТміб), мПХкіпкжХ 
еОУСаіб УлСУмПТПдПккя, иізОТУьзжХ еОУСаіб, еОУСаіб СУСажУмСї вівієкж, лТСгФзміб 
ХОТпФбОккя, лТПгйПміб ТПпСбСвС еОаПелПпПккя пж ікржХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) еО 
лПТПиізСй, сС бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, пж гия СлиОмж 
(зСйлПкУОоії) бОТмСУмі иізОТУьзжХ еОУСаіб, гСкСТУьзжХ зСйлСкПкміб, бжТСаіб 
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йПгжпкСвС лТжекОпПккя, мПХкіпкжХ мО ікржХ еОУСаіб ТПОаіиімОоії, лиОмкжХ лСУиФв е 
иізФбОккя, еОаПелПпПккя бжТСаОйж йПгжпкСвС лТжекОпПккя, мПХкіпкжйж мО ікржйж 
еОУСаОйж ТПОаіиімОоії, лСУиФв йПгжпкСї ТПОаіиімОоії, УОкОмСТкС-зФТСТмкСвС 
СегСТСбиПккя; 

 лиОмкжзОй лСгОмзФ, бжекОпПкжй ОаеОоОйж мТПмій і пПмбПТмжй ліглФкзмФ "б" ліглФкзмФ 
165.1.54 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 оьСвС КСгПзУФ, яз гСлСйСвО кО иізФбОккя мО йПгжпкП 
СаУиФвСбФбОккя (СаУмПдПккя, гіОвкСУмжзФ), Ф мСйФ пжУиі - гия СлиОмж (зСйлПкУОоії) 
бОТмСУмі иізОТУьзжХ еОУСаіб, гСкСТУьзжХ зСйлСкПкміб, бжТСаіб йПгжпкСвС 
лТжекОпПккя, мПХкіпкжХ мО ікржХ еОУСаіб ТПОаіиімОоії, лиОмкжХ лСУиФв е иізФбОккя, 
еОаПелПпПккя бжТСаОйж йПгжпкСвС лТжекОпПккя, мПХкіпкжйж мО ікржйж еОУСаОйж 
ТПОаіиімОоії, лСУиФв йПгжпкСї ТПОаіиімОоії, УОкОмСТкС-зФТСТмкСвС СегСТСбиПккя; 

а) Ф УФйі, сС УФзФлкС лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ кП лПТПбжсФє 500 ТСейіТіб 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ, 
- кО бігкСбиПккя бмТОпПкСвС йОРкО, кО джмиСбі, УСоіОиькі і лСаФмСбі лСмТПаж мО кО ікрі 
лСмТПаж евігкС е лПТПиізСй, сС бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, сС бжкжзиж Ф 
лиОмкжзіб лСгОмзФ, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 165.1.54 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 оьСвС КСгПзУФ. 
ЯзсС еОвОиькО УФйО СмТжйОкСї аиОвСгіРкСї гСлСйСвж лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ 
лПТПбжсФє еОекОпПкжР вТОкжпкжР ТСейіТ, УФйО лПТПбжсПккя кОг мОзжй ТСейіТСй 
СлСгОмзСбФємьУя еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, і 
лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лСгОмж ТіпкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію іе еОекОпПккяй УФй 
аиОвСгіРкСї гСлСйСвж. 

170.71. ИлСгОмзФбОккя аюгдПмкСвС вТОкмФ. 
170.71.1. ЗП СлСгОмзСбФємьУя мО кП бзиюпОємьУя гС еОвОиькСвС йіУяпкСвС ОаС ТіпкСвС 

СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ гСХіг Ф бжвиягі аюгдПмкСвС вТОкмФ ліг пОУ 
РСвС кОТОХФбОккя (бжлиОмж, кОгОккя) кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзіб. 

170.71.2. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ ліг пОУ кОТОХФбОккя (бжлиОмж, кОгОккя) 
кО РСвС зСТжУмь гСХСгФ Ф бжвиягі аюгдПмкСвС вТОкмФ є кОгОбОп мОзСвС вТОкмФ. 

ЙСгОмзСбі ОвПкмж - кОгОбОпі аюгдПмкжХ вТОкміб Ф лСгОмзСбСйФ ТСеТОХФкзФ, лСгОккя 
язСвС лПТПгаОпПкС ліглФкзмСй "а" лФкзмФ 176.2 УмОммі 176 оьСвС КСгПзУФ, бігСаТОдОюмь (еО 
ебімкжР збОТмОи) УФйФ кОТОХСбОкжХ (бжлиОпПкжХ) Ф ебімкСйФ лСгОмзСбСйФ лПТіСгі гСХСгіб Ф 
бжвиягі аюгдПмкжХ вТОкміб. ЙТж оьСйФ Ф лСгОмзСбСйФ ТСеТОХФкзФ еОекОпОюмьУя бігСйСУмі 
лТС ФзиОгПкі гСвСбСТж е кОгОккя аюгдПмкжХ вТОкміб мО їХ ФйСбж, Ф мСйФ пжУиі УмТСз 
бжзСкОккя гСвСбСТФ, ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО 
лСгОмзФ, язО СгПТдОиО аюгдПмкжР вТОкм, ОаС УПТія мО кСйПТ лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, 
язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО 
СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб мО лСбігСйжиж лТС оП біглСбігкжР зСкмТСиююпжР 
СТвОк і йОюмь бігйімзФ Ф лОУлСТмі). МОзСд еОекОпОємьУя ікнСТйОоія лТС нОзм бжзСТжУмОккя 
лиОмкжзСй лСгОмзФ аюгдПмкСвС вТОкмФ ОаС РСвС пОУмжкж еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй ОаС 
лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ФйСб гСвСбСТФ лТС оіиьСбП бжзСТжУмОккя аюгдПмкСвС 
вТОкмФ, лТС лСбкП ОаС пОУмзСбП лСбПТкПккя лиОмкжзСй лСгОмзФ аюгдПмкСвС вТОкмФ кО 
зСТжУмь лСгОмзСбСвС ОвПкмО - кОгОбОпО аюгдПмкСвС вТОкмФ (Ф ТОеі мОзСвС лСбПТкПккя). 

170.71.3. К ТОеі кПбзиюпПккя лСгОмзСбжй ОвПкмСй - кОгОбОпПй аюгдПмкжХ вТОкміб гС 
лСгОмзСбСвС ТСеТОХФкзФ ікнСТйОоії лТС лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзФ ФйСб гСвСбСТФ лТС 
оіиьСбП бжзСТжУмОккя аюгдПмкСвС вТОкмФ мОзжР кОгОбОп аюгдПмкСвС вТОкмФ еСаСб'яеОкжР 
бжзСкОмж бУі СаСб'яезж лСгОмзСбСвС ОвПкмО сСгС гСХСгіб, бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй. 

170.71.4. К ТОеі язсС лиОмкжзСй лСгОмзФ гСлФсПкС лСТФрПккя оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя 
оіиьСбСвС вТОкмФ, лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР бігСаТОежмж УФйФ гСХСгФ, СмТжйОкСвС Ф 
бжвиягі аюгдПмкСвС вТОкмФ (РСвС пОУмжкж), сСгС язСї гСлФсПкС лСТФрПккя біглСбігкжХ 
ФйСб гСвСбСТФ лТС оіиьСбП бжзСТжУмОккя вТОкмФ, Ф УзиОгі ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ 
еО біглСбігкжР ебімкжР Тіз мО лСгОмж ТіпкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ і УОйСУміРкС УлиОмжмж лСгОмСз е мОзжХ гСХСгіб. 
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170.71.5. К ТОеі язсС лиОмкжзСй лСгОмзФ лСбПТкФмС лСбкіУмю пж пОУмзСбС аюгдПмкжР 
вТОкм кО зСТжУмь кОгОбОпО вТОкмФ (лСгОмзСбСвС ОвПкмО) Ф ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) ТСоі РСвС 
бжлиОмж (кОгОккя), мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 42 
оьСвС КСгПзУФ, лСбігСйжмж лТС оП зСкмТСиююпжР СТвОк е кОгОккяй зСліР гСзФйПкміб, сС 
лігмбПТгдФюмь нОзм мОзСвС лСбПТкПккя. ЙТж оьСйФ лиОмкжз лСгОмзФ ебіиькяємьУя біг 
СаСб'яезФ бігСаТОежмж мОзФ пОУмжкФ бжлиОпПкСвС (кОгОкСвС) мО лСбПТкФмСвС вТОкмФ Ф УзиОгі 
гСХСгіб Ф ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії мО УлиОмжмж лСгОмСз е біглСбігкжХ гСХСгіб. 

К ТОеі язсС лиОмкжзСй лСгОмзФ лСбПТкФмС аюгдПмкжР вТОкм кО зСТжУмь кОгОбОпО вТОкмФ 
(лСгОмзСбСвС ОвПкмО) лСбкіУмю пж пОУмзСбС Ф зОиПкгОТкСйФ ТСоі, сС кОУмОє еО ебімкжй 
(лСгОмзСбжй) ТСзСй, Ф язСйФ аФиС бзиюпПкС біглСбігкФ УФйФ вТОкмФ гС ТіпкСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС лСгОмж ФмСпкююпФ лСгОмзСбФ 
гПзиОТОоію мО ейПкржмж УФйФ ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ еО біглСбігкжР ебімкжР Тіз 
кО лСбПТкФмФ УФйФ вТОкмФ, еО ФйСбж кОгОккя зСліР гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь нОзм 
лСбПТкПккя біглСбігкСвС вТОкмФ ОаС РСвС пОУмжкж кО зСТжУмь кОгОбОпО вТОкмФ 
(лСгОмзСбСвС ОвПкмО). 

170.8. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб, СмТжйОкжХ еО гСвСбСТОйж гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя 
джммя (Ф мСйФ пжУиі УмТОХФбОккя гСбіпкжХ лПкУіР), кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, 
лПкУіРкжХ бзиОгіб мО еО гСвСбСТОйж гСбіТпСвС ФлТОбиіккя. 

170.8.1. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ - СмТжйФбОпО бжлиОмж, гСбіпкСї лПкУії пж 
бжзФлкСї УФйж є УмТОХСбжз-ТПежгПкм, язжР кОТОХСбФє УмТОХСбФ бжлиОмФ пж бжзФлкФ УФйФ еО 
гСвСбСТСй кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя ОаС гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя 
джммя. 

ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ - ФпОУкжзО кПгПТдОбкжХ лПкУіРкжХ нСкгіб є 
ОгйікіУмТОмСТ кПгПТдОбкжХ лПкУіРкжХ нСкгіб, язжР кОТОХСбФє бжлиОмФ еО гСвСбСТСй е 
кПгПТдОбкжй лПкУіРкжй нСкгСй. 

ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ - бзиОгкжзО еО гСвСбСТСй лПкУіРкСвС бзиОгФ ОаС 
ФпОУкжзО нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя є аОкз, язжР егіРУкює бжлиОмж еО гСвСбСТСй 
лПкУіРкСвС бзиОгФ ОаС ТОХФкзСй ФпОУкжзО нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя. 

ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ - СгПТдФбОпО СгкСТОеСбСї бжлиОмж еО ТОХФкСз 
зСрміб ЗОзСлжпФбОиькСвС нСкгФ ОаС кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС нСкгФ є ОгйікіУмТОмСТ 
мОзСвС нСкгФ. 

170.8.2. ЙСгОмзСбжР ОвПкм ФмТжйФє мО УлиОпФє (лПТПТОХСбФє) гС аюгдПмФ лСгОмСз еО 
УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, е: 

О) 60 бігУСмзіб УФйж: 
 СгкСТОеСбСї УмТОХСбСї бжлиОмж еО гСвСбСТСй гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя Ф 

ТОеі гСУявкПккя еОУмТОХСбОкСю СУСаСю лПбкСвС бізФ, СаФйСбиПкСвС Ф мОзСйФ 
УмТОХСбСйФ гСвСбСТі, пж її гСджбОккя гС еОзікпПккя УмТСзФ мОзСвС гСвСбСТФ. 
ЯзсС бжвСгСкОаФбОп є УмТОХФбОиькжзСй еО гСвСбСТСй, СлСгОмзФбОккю лігиявОє 
бПижпжкО лПТПбжсПккя УмТОХСбСї бжлиОмж кОг УФйСю бкПУПкжХ УмТОХСбжХ лиОмПдіб 
еО лТОбжиОйж СлСгОмзФбОккя гСХСгіб біг ТСейісПккя зСрміб кО гПлСежмкжХ 
ТОХФкзОХ; 

 СгкСТОеСбСї УмТОХСбСї бжлиОмж еО гСвСбСТСй УмТОХФбОккя гСбіпкжХ лПкУіР, еО 
бжкямзСй СгкСТОеСбСї бжлиОмж, лПТПгаОпПкСї Ф ліглФкзмі "б" ліглФкзмФ 170.8.3 оьСвС 
лФкзмФ; 

 бжлиОмж лПкУії кО бжекОпПкжР УмТСз, сС лТСбСгжмьУя е кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС 
нСкгФ ФпОУкжзФ нСкгФ б лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі еОзСкСгОбУмбСй; 

 ТПвФияТкжХ мО лСУиігСбкжХ бжлиОм (ОкФїмПміб) еО гСвСбСТСй гСбвСУмТСзСбСвС 
УмТОХФбОккя джммя, лПкУіРкжХ бжлиОм еО гСвСбСТСй лПкУіРкСвС бзиОгФ, лПкУіРкжХ мО 
оіиьСбжХ бжлиОм ФпОУкжзО нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, бжлиОм гСбіпкСї лПкУії 
(гСбіпкі ОкФїмПмж), зТій бжлОгзіб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі "О" ліглФкзмФ 170.8.3 оьСвС 
лФкзмФ; 
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а) бжзФлкСї УФйж Ф ТОеі гСУмТСзСбСвС ТСеіТбОккя УмТОХФбОиькжзСй гСвСбСТФ 
гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя; 

б) УФйж зСрміб, е язСї кП аФиС ФмТжйОкС (УлиОпПкС) лСгОмСз мО язО бжлиОпФємьУя 
бзиОгкжзФ е РСвС лПкУіРкСвС бзиОгФ ОаС ТОХФкзО ФпОУкжзО нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя Ф 
еб'яезФ е гСУмТСзСбжй ТСеіТбОккяй гСвСбСТФ лПкУіРкСвС бзиОгФ, гСвСбСТФ гСбіТпСвС 
ФлТОбиіккя, гСвСбСТФ кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя. 

170.8.3. ЗП СлСгОмзСбФюмьУя ліг пОУ їХ кОТОХФбОккя (бжлиОмж) лСгОмзСбжй ОвПкмСй: 
О) УФйО ТПвФияТкжХ мО лСУиігСбкжХ бжлиОм (ОкФїмПміб) еО гСвСбСТСй гСбвСУмТСзСбСвС 

УмТОХФбОккя джммя ОаС лПкУіРкжХ бжлиОм еО гСвСбСТСй лПкУіРкСвС бзиОгФ, лПкУіРкжХ мО 
оіиьСбжХ бжлиОм ФпОУкжзО нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, лПкУіРкжХ бжлиОм кО бжекОпПкжР 
УмТСз, СгкСТОеСбжХ лПкУіРкжХ бжлиОм ОаС гСбіпкжХ лПкУіР, кОТОХСбОкжХ мО/ОаС бжлиОпПкжХ 
лиОмкжзФ лСгОмзФ - ТПежгПкм, язжР кП гСУяв лСбкСиіммя ОаС йОє біз кП йПкрП кід 70 ТСзіб; 

а) УФйО УмТОХСбСї бжлиОмж еО гСвСбСТСй гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя, язсС 
бкОУиігСз УмТОХСбСвС бжлОгзФ еОУмТОХСбОкО СУСаО СмТжйОиО ікбОиігкіУмь І вТФлж; 

б) УФйО бжлиОмж еО гСвСбСТСй лПкУіРкСвС бзиОгФ, бжлиОм е ТОХФкзО ФпОУкжзО нСкгФ 
аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, бжлиОмж лПкУії кО бжекОпПкжР УмТСз, гСбіпкСї лПкУії ОаС 
СгкСТОеСбСї бжлиОмж, язсС бзиОгкжз, ФпОУкжз нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, ФпОУкжз 
кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС нСкгФ пж еОУмТОХСбОкО СУСаО СмТжйОиО ікбОиігкіУмь І вТФлж; 

в) УФйО СгкСТОеСбСї лПкУіРкСї бжлиОмж ФпОУкжзФ кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС нСкгФ ОаС 
ЗОзСлжпФбОиькСвС нСкгФ еО ТОХФкСз зСрміб ЗОзСлжпФбОиькСвС нСкгФ. 

ДСХіг Ф бжвиягі УмТОХСбСї бжлиОмж ОаС бжлиОмж еО гСвСбСТСй лПкУіРкСвС бзиОгФ, 
гСвСбСТСй гСбіТпСвС ФлТОбиіккя пж еО гСвСбСТСй кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, 
сС Ф ТОеі УйПТмі еОУмТОХСбОкСї СУСаж УлиОпФємьУя бжвСгСкОаФбОпФ ОаС УлОгзСєйою 
лиОмкжзО лСгОмзФ, СлСгОмзСбФємьУя еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй гия 
СлСгОмзФбОккя УлОгсжкж. 

ЛФйО гСХСгіб, СмТжйОкжХ еО гСвСбСТОйж гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя, 
лПкУіРкжйж бзиОгОйж, гСвСбСТОйж гСбіТпСвС ФлТОбиіккя, ФзиОгПкжйж е ФпОУкжзОйж нСкгіб 
аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, мО кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, сС лігиявОюмь 
СлСгОмзФбОккю, ейПкрФємьУя кО УФйФ бкПУзіб, УлиОпПкжХ еО мОзжйж гСвСбСТОйж гС 1 Уіпкя 
2004 ТСзФ. 

170.9. ИлСгОмзФбОккя УФйж кОгйіТФ бжмТОпПкжХ зСрміб / ПиПзмТСккжХ вТСрПР, СмТжйОкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО бігТягдПккя ОаС ліг ебім, кП лСбПТкФмСї Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз. 

170.9.1. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ ліг пОУ СлСгОмзФбОккя УФйж, бжгОкСї 
лиОмкжзФ лСгОмзФ ліг ебім мО кП лСбПТкФмСї кжй лТСмявСй бУмОкСбиПкСвС ліглФкзмСй 170.9.3 
оьСвС лФкзмФ УмТСзФ, є СУСаО, сС бжгОиО мОзФ УФйФ, О УОйП: 

О) кО бігТягдПккя - Ф УФйі, сС лПТПбжсФє УФйФ бжмТОм лиОмкжзО лСгОмзФ кО мОзП 
бігТягдПккя, ТСеТОХСбОкіР евігкС е ожй ліглФкзмСй. 

ЗП є гСХСгСй лиОмкжзО лСгОмзФ - ніежпкСї СУСаж, язО лПТПаФбОє Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ іе 
УбСїй ТСаСмСгОбоПй ОаС є пиПкСй зПТібкжХ СТвОкіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, УФйО 
бігрзСгСбОкжХ РСйФ Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ бжмТОм кО бігТягдПккя б 
йПдОХ нОзмжпкжХ бжмТОм, О УОйП: кО лТСїег (Ф мСйФ пжУиі лПТПбПеПккя аОвОдФ, аТСкюбОккя 
мТОкУлСТмкжХ збжмзіб) яз гС йіУоя бігТягдПккя і кОеОг, мОз і еО йіУоПй бігТягдПккя (Ф мСйФ 
пжУиі кО СТПкгСбОкСйФ мТОкУлСТмі), СлиОмФ бОТмСУмі лТСджбОккя Ф вСмПияХ (йСмПияХ), О 
мОзСд бзиюпПкжХ гС мОзжХ ТОХФкзіб бжмТОм кО ХОТпФбОккя пж лСаФмСбі лСУиФвж (лТОккя, 
пжсПккя, иОвСгдПккя мО лТОУФбОккя СгявФ, беФммя пж аіижекж), кО кОРй ікржХ джижХ 
лТжйісПкь, СлиОмФ мПиПнСккжХ ТСейСб, СнСТйиПккя еОзСТгСккжХ лОУлСТміб, гСебСиіб кО 
б'їег (біе), СаСб'яезСбП УмТОХФбОккя, ікрі гСзФйПкмОиькС СнСТйиПкі бжмТОмж, лСб'яеОкі е 
лТОбжиОйж б'їегФ мО лПТПаФбОккя Ф йіУоі бігТягдПккя, б мСйФ пжУиі аФгь-язі еаСТж і лСгОмзж, 
сС лігиявОюмь УлиОмі Ф еб'яезФ іе егіРУкПккяй мОзжХ бжмТОм. 

ЛОзмжпкО зіиьзіУмь гкіб лПТПаФбОккя Ф бігТягдПккі бжекОпОємьУя евігкС е кОзОеСй лТС 
бігТягдПккя еО кОябкСУмі СгкСвС пж гПзіиьзСХ гСзФйПкмОиькжХ гСзОеіб лПТПаФбОккя СУСаж 
Ф бігТягдПккі (бігйімСз лТжзСТгСккжХ УиФда лТС лПТПмжк зСТгСкФ, лТСїекжХ гСзФйПкміб, 
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ТОХФкзіб кО лТСджбОккя мО/ОаС аФгь-язжХ ікржХ гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь нОзмжпкП 
лПТПаФбОккя СУСаж Ф бігТягдПккі). 

ЗОекОпПкі б ОаеОоі гТФвСйФ оьСвС ліглФкзмФ бжмТОмж кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя ожй 
лСгОмзСй ижрП еО кОябкСУмі лігмбПТгкжХ гСзФйПкміб, сС еОУбігпФюмь бОТміУмь мОзжХ 
бжмТОм. 

ДС лігмбПТгкжХ гСзФйПкміб кОиПдОмь: 
 мТОкУлСТмкі збжмзж ОаС мТОкУлСТмкі ТОХФкзж мО аОвОдкі збжмОкоії (Ф мСйФ пжУиі 

ПиПзмТСккі збжмзж); 
 гСзФйПкмж, СмТжйОкі біг СУіа, язі кОгОюмь лСУиФвж е ТСейісПккя мО лТСджбОккя 

ніежпкСї СУСаж, УмТОХСбі лСиіУж; 
 гСзФйПкмж (бжлжУзж мО/ОаС бігСйСУмі е ТОХФкзФ), сС йіУмямь бжекОпПкФ еОзСкСй 

ікнСТйОоію лТС бжзСкОкі лиОмідкі СлПТОоії еО ТОХФкзСй, гС язСвС ПйімСбОкі 
лиОмідкі ікУмТФйПкмж; 

 гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь бжзСкОккя СлПТОоії е бжзСТжУмОккяй лиОмідкжХ 
ікУмТФйПкміб; 

 ікрі гСзФйПкмж, сС еОУбігпФюмь бОТміУмь бжмТОм. 
ВзиюпОюмьУя гС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ бОТміУмь ОизСвСиькжХ кОлСїб і мюмюкСбжХ 

бжТСаіб, УФйж "пОРСбжХ", еО бжкямзСй бжлОгзіб, зСиж УФйж мОзжХ "пОРСбжХ" бзиюпОюмьУя гС 
ТОХФкзФ евігкС іе еОзСкОйж зТОїкж лПТПаФбОккя, О мОзСд лиОмО еО бжгСбжскі еОХСгж. 

ДС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ кП бзиюпОюмьУя мОзСд бжмТОмж кО бігТягдПккя, кП 
лігмбПТгдПкі гСзФйПкмОиькС, кО ХОТпФбОккя мО нікОкУФбОккя ікржХ биОУкжХ лСмТПа 
ніежпкСї СУСаж (гСаСбі бжмТОмж), лСкПУПкі Ф еб'яезФ е мОзжй бігТягдПккяй Ф йПдОХ мПТжмСТії 
КзТОїкж, ОиП кП аіиьр яз 0,1 ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 
1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, б ТСеТОХФкзФ еО зСдПк зОиПкгОТкжР гПкь мОзСвС 
бігТягдПккя, О гия бігТягдПкь еО зСТгСк - кП бжсП 80 єбТС еО зСдПк зОиПкгОТкжР гПкь 
мОзСвС бігТягдПккя еО СніоіРкжй Сайіккжй зФТУСй вТжбкі гС єбТС, ФУмОкСбиПкжй 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, б ТСеТОХФкзФ еО зСдПк мОзжР гПкь. 

КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж СзТПйС бжекОпОюмьУя вТОкжпкі кСТйж гСаСбжХ гия 
бігТягдПккя пиПкіб ПзілОдіб УФгПк/ікржХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС УФйж, сС 
УлТяйСбФюмьУя кО ХОТпФбОккя мОзжХ пиПкіб ПзілОдіб еОйіУмь гСаСбжХ, язсС мОзі УФгкО (ікрі 
мТОкУлСТмкі еОУСаж): 

 лТСбОгямь зСйПТоіРкФ, лТСйжУиСбФ, кОФзСбС-лСрФзСбФ пж ТжаСиСбПоьзФ 
гіяиькіУмь еО йПдОйж мПТжмСТіОиькжХ бСг КзТОїкж; 

 бжзСкФюмь йідкОТСгкі ТПРУж гия лТСбОгдПккя кОбівОоіРкСї гіяиькСУмі пж 
лПТПбПеПккя лОУОджТіб ОаС бОкмОдіб еО лиОмФ еО йПдОйж лСбімТякСвС ОаС йжмкСвС 
зСТгСкФ КзТОїкж; 

 бжзСТжУмСбФюмьУя гия лТСбПгПккя ОбОТіРкС-ТямФбОиькжХ мО лСрФзСбС-
ТямФбОиькжХ ТСаім еО йПдОйж йжмкСвС зСТгСкФ ОаС мПТжмСТіОиькжХ бСг КзТОїкж. 

ЛФйж мО УзиОг бжмТОм кО бігТягдПккя гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб, О мОзСд ікржХ СУіа, сС 
кОлТОбияюмьУя Ф бігТягдПккя ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, язі лСбкіУмю 
ОаС пОУмзСбС ФмТжйФюмьУя (нікОкУФюмьУя) еО ТОХФкСз аюгдПмкжХ зСрміб, бжекОпОюмьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. ЛФйО гСаСбжХ гия мОзжХ зОмПвСТіР ніежпкжХ СУіа кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж УФйФ, бУмОкСбиПкФ ожй ліглФкзмСй. 

ЛФйО гСаСбжХ бжекОпОємьУя б ТОеі бігТягдПккя: 
 Ф йПдОХ КзТОїкж мО зТОїк, б'їег вТСйОгяк КзТОїкж кО мПТжмСТію язжХ кП лСмТПаФє 

кОябкСУмі біеж (гСебСиФ кО б'їег), - евігкС е кОзОеСй лТС бігТягдПккя мО 
біглСбігкжйж лПТбжккжйж гСзФйПкмОйж; 

 гС зТОїк, б'їег вТСйОгяк КзТОїкж кО мПТжмСТію язжХ егіРУкюємьУя еО кОябкСУмі біеж 
(гСебСиФ кО б'їег), - евігкС е кОзОеСй лТС бігТягдПккя еО кОябкСУмі 
гСзФйПкмОиькжХ гСзОеіб лПТПаФбОккя СУСаж Ф бігТягдПккі (бігйімСз 
лТжзСТгСккжХ УиФда лТС лПТПмжк зСТгСкФ, лТСїекжХ гСзФйПкміб, ТОХФкзіб кО 
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лТСджбОккя мО/ОаС аФгь-язжХ ікржХ гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь нОзмжпкП 
лПТПаФбОккя СУСаж Ф бігТягдПккі). 

ЗО бігУФмкСУмі еОекОпПкжХ біглСбігкжХ лігмбПТгкжХ гСзФйПкміб УФйО гСаСбжХ 
бзиюпОємьУя гС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ. 

БФгь-язі бжмТОмж кО бігТягдПккя кП бзиюпОюмьУя гС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ 
лиОмкжзО лСгОмзФ еО кОябкСУмі гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь еб'яеСз мОзСвС бігТягдПккя 
е вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю ТСаСмСгОбоя/УмСТСкж, сС бігТягдОє, еСзТПйО (ОиП кП 
бжзиюпкС) мОзжХ: еОлТСрПкь УмСТСкж, сС лТжРйОє, гіяиькіУмь язСї еаівОємьУя е гіяиькіУмю 
ТСаСмСгОбоя/УмСТСкж, сС бігТягдОє; ФзиОгПкСвС гСвСбСТФ пж зСкмТОзмФ; ікржХ гСзФйПкміб, 
язі бУмОкСбиююмь ОаС еОУбігпФюмь аОдОккя бУмОкСбжмж ожбіиькС-лТОбСбі бігкСУжкж; 
гСзФйПкміб, сС еОУбігпФюмь ФпОУмь бігТягдПкСї СУСаж б лПТПвСбСТОХ, зСкнПТПкоіяХ ОаС 
УжйлСеіФйОХ, ікржХ еОХСгОХ, язі лТСбСгямьУя еО мПйОмжзСю, сС еаівОємьУя е вСУлСгОТУьзСю 
гіяиькіУмю ТСаСмСгОбоя/УмСТСкж, сС бігТягдОє. 

ЯзсС евігкС іе еОзСкОйж зТОїкж бігТягдПккя ОаС зТОїк, мПТжмСТією язжХ егіРУкюємьУя 
мТОкежмкжР ТФХ гС зТОїкж бігТягдПккя, СаСб'яезСбС кПСаХігкС егіРУкжмж УмТОХФбОккя 
джммя ОаС егСТСб'я бігТягдПкСї СУСаж пж її ожбіиькСї біглСбігОиькСУмі (Ф ТОеі бжзСТжУмОккя 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб), бжмТОмж кО мОзП УмТОХФбОккя кП бзиюпОюмьУя гС СлСгОмзСбФбОкСвС 
гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ. 

ЗО еОлжмСй лТПгУмОбкжзО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ТСаСмСгОбПоь/УмСТСкО, сС бігТягдОє, 
еОаПелПпФє еО биОУкжР ТОХФкСз лПТПзиОг лігмбПТгкжХ гСзФйПкміб, бжгОкжХ ікСеПйкСю 
йСбСю; 

а) ліг ебім гия бжзСкОккя СзТПйжХ ожбіиькС-лТОбСбжХ гіР біг ійПкі мО еО ТОХФкСз СУСаж, 
сС їХ бжгОиО, - Ф УФйі, сС лПТПбжсФє УФйФ нОзмжпкжХ бжмТОм лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
бжзСкОккя мОзжХ гіР. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ гС УФйж лПТПбжсПккя кП бзиюпОюмьУя мО кП СлСгОмзСбФюмьУя 
гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкі бжмТОмж, егіРУкПкі еО ТОХФкСз вСмібзСбжХ пж аПевСмібзСбжХ 
зСрміб / ПиПзмТСккжХ вТСрПР, кОгОкжХ лиОмкжзФ лСгОмзФ ліг ебім ТСаСмСгОбоПй кО 
СТвОкіеОоію мО лТСбПгПккя лТжРСйіб, лТПеПкмОоіР, Убям, ТСебОв мО біглСпжкзФ, лТжгаОккя мО 
ТСелСбУюгдПккя лСгОТФкзіб, Ф бУмОкСбиПкжХ йПдОХ, сС егіРУкПкі мОзжй лиОмкжзСй мО/ОаС 
ікржйж СУСаОйж е ТПзиОйкжйж оіияйж. 

ЛФйО лСгОмзФ, кОТОХСбОкО кО УФйФ мОзСвС лПТПбжсПккя, ФмТжйФємьУя СУСаСю, сС бжгОиО 
мОзі зСрмж / ПиПзмТСккі вТСрі, еО ТОХФкСз аФгь-язСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ (ліУия РСвС 
СлСгОмзФбОккя) лиОмкжзО лСгОмзФ еО біглСбігкжР йіУяоь, О Ф ТОеі кПгСУмОмкСУмі УФйж 
гСХСгФ - еО ТОХФкСз СлСгОмзСбФбОкжХ гСХСгіб кОУмФлкжХ ебімкжХ йіУяоіб гС лСбкСї УлиОмж 
УФйж мОзСвС лСгОмзФ. 

К ТОеі зСиж лиОмкжз лСгОмзФ лТжлжкяє мТФгСбі ОаС ожбіиькС-лТОбСбі бігкСУжкж е СУСаСю, 
сС бжгОиО мОзі зСрмж / ПиПзмТСккі вТСрі, УФйО лСгОмзФ ФмТжйФємьУя еО ТОХФкСз СУмОккьСї 
бжлиОмж СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ ліг пОУ лТСбПгПккя СУмОмСпкСвС ТСеТОХФкзФ. К ТОеі 
кПгСУмОмкСУмі УФйж мОзСвС гСХСгФ кПлСвОрПкО пОУмжкО лСгОмзФ бзиюпОємьУя гС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзФ еО кОУиігзОйж ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ. 

ЯзсС лСбкП ФмТжйОккя мОзСї УФйж лСгОмзФ є кПйСдижбжй бкОУиігСз УйПТмі лиОмкжзО 
лСгОмзФ пж бжекОккя РСвС УФгСй аПебіУкС бігУФмкій ОаС СвСиСрПккя РСвС УФгСй лСйПТижй, 
мОзО УФйО ФмТжйФємьУя ліг пОУ кОТОХФбОккя гСХСгФ еО СУмОккіР гия мОзСвС лиОмкжзО 
лСгОмзФ лСгОмзСбжР лПТіСг, О б кПлСвОрПкіР пОУмжкі бжекОємьУя аПекОгіРкСю гС УлиОмж. 

170.9.2. К ТОеі язсС ліг пОУ бігТягдПккя пж бжзСкОккя СзТПйжХ ожбіиькС-лТОбСбжХ гіР 
лиОмкжз лСгОмзФ гия лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб еОУмСУФбОб лиОмідкжР ікУмТФйПкм, 
бзиюпОюпж зСТлСТОмжбкжР (аіекПУСбжР) лиОмідкжР ікУмТФйПкм ОаС СУСажУмжР лиОмідкжР 
ікУмТФйПкм, пж РСвС ТПзбіежмж, бОТміУмь бжмТОм еОУбігпФємьУя гСзФйПкмСй (бжлжУзСю мО/ОаС 
бігСйСУмяйж е ТОХФкзФ) б ПиПзмТСккіР ОаС лОлПТСбіР нСТйі, сС йіУмжмь бжекОпПкФ еОзСкСй 
ікнСТйОоію лТС бжзСкОкі лиОмідкі СлПТОоії еО ТОХФкзСй, гС язСвС ПйімСбОкжР мОзжР 
лиОмідкжР ікУмТФйПкм. 
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170.9.3. ДСзФйПкмОиькП лігмбПТгдПккя УФйж нОзмжпкжХ бжмТОм кО бігТягдПккя ОаС 
бжзСкОккя СзТПйжХ ожбіиькС-лТОбСбжХ гіР рияХСй кОгОккя лігмбПТгкжХ гСзФйПкміб, сС 
еОУбігпФюмь УФйФ мОзжХ бжмТОм, Ф ТОеі егіРУкПккя аПевСмібзСбжХ ТСеТОХФкзіб е 
бжзСТжУмОккяй лиОмідкжХ ікУмТФйПкміб, бзиюпОюпж зСТлСТОмжбкі (аіекПУСбі) лиОмідкі 
ікУмТФйПкмж ОаС СУСажУмі лиОмідкі ікУмТФйПкмж, пж їХ ТПзбіежмж, мО лСбПТкПккя СУСаі, язО 
бжгОиО зСрмж / ПиПзмТСккі вТСрі ліг ебім, УФйж кОгйіТФ бжмТОпПкжХ зСрміб / ПиПзмТСккжХ 
вТСрПР, ТСейіТ язжХ ТСеТОХСбОкжР евігкС е ліглФкзмСй 170.9.1 оьСвС лФкзмФ, егіРУкюємьУя 
лиОмкжзСй лСгОмзФ гС еОзікпПккя йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, Ф язСйФ лиОмкжз лСгОмзФ: 

О) еОбПТрФє мОзП бігТягдПккя; 
а) еОбПТрФє бжзСкОккя СзТПйСї ожбіиькС-лТОбСбСї гії еО гСТФпПккяй мО еО ТОХФкСз 

СУСаж, язО бжгОиО зСрмж / ПиПзмТСккі вТСрі ліг ебім. 
К ТОеі язсС ліг пОУ бігТягдПккя пж бжзСкОккя СзТПйжХ ожбіиькС-лТОбСбжХ гіР лиОмкжз 

лСгОмзФ еОУмСУФбОб гия лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб лиОмідкжР ікУмТФйПкм, бзиюпОюпж 
зСТлСТОмжбкжР (аіекПУСбжР) лиОмідкжР ікУмТФйПкм ОаС СУСажУмжР лиОмідкжР ікУмТФйПкм, пж 
РСвС ТПзбіежмж мО УлжУОккя зСрміб / ПиПзмТСккжХ вТСрПР еО лСкПУПкжйж бжмТОмОйж 
егіРУкюємьУя кОгОбОпПй лиОмідкжХ лСУиФв ліекірП гОмж, зСиж лиОмкжз лСгОмзФ еОбПТрФє 
мОзП бігТягдПккя ОаС еОбПТрФє бжзСкОккя СзТПйСї ожбіиькС-лТОбСбСї гії, УмТСзж, 
ФУмОкСбиПкі ожй ліглФкзмСй, лТСгСбдФюмьУя кО Сгжк зОиПкгОТкжР йіУяоь. 

170.9.4. Збім лТС бжзСТжУмОккя зСрміб / ПиПзмТСккжХ вТСрПР, бжгОкжХ кО бігТягдПккя 
ОаС ліг ебім, УзиОгОємьУя мО лСгОємьУя Ф УмТСзж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 170.9.3 оьСвС лФкзмФ, 
лиОмкжзСй лСгОмзФ (Ф лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі (е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб 
КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСбіТпі лСУиФвж") еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, Ф ТОеі: 

О) кОябкСУмі СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, бжекОпПкСвС біглСбігкС гС ліглФкзмФ 170.9.1 
оьСвС лФкзмФ, е йПмСю ТСеТОХФкзФ УФйж лСгОмзФ; 

а) бжзСТжУмОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ вСмібзж лСкОг УФйФ гСаСбжХ бжмТОм (бзиюпОюпж 
СмТжйОкФ іе еОУмСУФбОккяй лиОмідкжХ ікУмТФйПкміб). 

К ТОеі язсС ліг пОУ бігТягдПккя ОаС бжзСкОккя СзТПйжХ ожбіиькС-лТОбСбжХ гіР лиОмкжз 
лСгОмзФ еОУмСУФбОб лиОмідкі ікУмТФйПкмж, бзиюпОюпж зСТлСТОмжбкі (аіекПУСбі) лиОмідкі 
ікУмТФйПкмж ОаС СУСажУмі лиОмідкі ікУмТФйПкмж, пж їХ ТПзбіежмж, гия лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб 
Ф аПевСмібзСбіР нСТйі мО/ОаС гия СмТжйОккя вСмібзж б йПдОХ УФйж гСаСбжХ бжмТОм мО еО 
бігУФмкСУмі СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, ебім лТС бжзСТжУмОккя зСрміб / ПиПзмТСккжХ вТСрПР, 
бжгОкжХ кО бігТягдПккя ОаС ліг ебім, кП УзиОгОємьУя і кП лСгОємьУя. 

170.10. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб, СмТжйОкжХ кПТПежгПкмОйж. 
170.10.1. ДСХСгж е гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя б КзТОїкі, сС кОТОХСбФюмьУя (бжлиОпФюмьУя, 

кОгОюмьУя) кО зСТжУмь кПТПежгПкміб, СлСгОмзСбФюмьУя еО лТОбжиОйж мО УмОбзОйж, 
бжекОпПкжйж гия ТПежгПкміб (е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ гПязжйж кСТйОйж 
оьСвС ТСегіиФ гия кПТПежгПкміб). 

170.10.2. К ТОеі язсС гСХСгж е гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя б КзТОїкі бжлиОпФюмьУя 
кПТПежгПкмФ ікржй кПТПежгПкмСй, мС бСкж йОюмь еОТОХСбФбОмжУя кО ТОХФкСз, бігзТжмжР 
мОзжй кПТПежгПкмСй Ф аОкзФ-ТПежгПкмі, ТПджй язСвС бУмОкСбиюємьУя ЗОоіСкОиькжй 
аОкзСй КзТОїкж. ЙТж оьСйФ мОзжР аОкз-ТПежгПкм ббОдОємьУя лСгОмзСбжй ОвПкмСй ліг пОУ 
лТСбПгПккя аФгь-язжХ бжгОмзСбжХ СлПТОоіР е мОзСвС ТОХФкзО. 

К ТОеі бжлиОмж кПТПежгПкмСй мОзжХ гСХСгіб ікрСйФ кПТПежгПкмФ вСмібзСю ОаС б 
кПвТСрСбіР нСТйі кПТПежгПкм - СмТжйФбОп мОзСвС гСХСгФ еСаСб'яеОкжР УОйСУміРкС 
кОТОХФбОмж мО УлиОмжмж (лПТПТОХФбОмж) лСгОмСз гС аюгдПмФ лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб 
ліУия СмТжйОккя мОзжХ гСХСгіб, ОиП кП ліекірП еОзікпПккя УмТСзФ РСвС лПТПаФбОккя б 
КзТОїкі. 

ЙСТягСз бжзСкОккя кСТй оьСвС ліглФкзмФ бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж еО 
лСвСгдПккяй е ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1226-2010-%D0%BF
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170.10.3. К ТОеі язсС гСХСгж е гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя б КзТОїкі бжлиОпФюмьУя 
кПТПежгПкмФ ТПежгПкмСй - юТжгжпкСю ОаС УОйСеОРкямСю ніежпкСю СУСаСю, мОзжР 
ТПежгПкм ббОдОємьУя лСгОмзСбжй ОвПкмСй кПТПежгПкмО сСгС мОзжХ гСХСгіб. Йіг пОУ 
ФзиОгПккя гСвСбСТФ е кПТПежгПкмСй, ФйСбж язСвС лПТПгаОпОюмь СмТжйОккя мОзжй 
кПТПежгПкмСй гСХСгФ е гдПТПиСй РСвС лСХСгдПккя б КзТОїкі, ТПежгПкм еСаСб'яеОкжР 
еОекОпжмж б гСвСбСТі УмОбзФ лСгОмзФ, сС аФгП еОУмСУСбОкО гС мОзжХ гСХСгіб. 

170.10.4. ЗО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ, б язСйФ ікСеПйПоь кОаФб УмОмФУФ 
ТПежгПкмО КзТОїкж, бік йОє лСгОмж ТіпкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію, б язіР еОекОпОє гСХСгж е 
гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя б КзТОїкі мО ікСеПйкі гСХСгж. 

170.10.5. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб кПТПежгПкміб біг ФпОУмі б вОУмТСиькжХ еОХСгОХ. 
Дия оіиПР оьСвС ТСегіиФ вОУмТСиькжйж еОХСгОйж бжекОпОюмьУя бжгСбжскі еОХСгж 

(зСкоПТмж, бжУмОбж, ожТзСбі, иПзоіРкС-зСкоПТмкі, ТСебОдОиькі лТСвТОйж, мбСТпі бПпСТж, 
бжУмФлж лПТПУФбкжХ ожТзСбжХ зСиПзмжбіб, лПТПУФбкі йПХОкіеСбОкі ОмТОзоіСкж мжлФ "ЙФкО-
лОТз" мСсС) еО ФпОУмю еОзиОгіб зФиьмФТж (ліглТжєйУмб, ФУмОкСб пж СТвОкіеОоіР), Ф мСйФ 
пжУиі УОйСУміРкжХ лТСнПУіРкжХ зСиПзмжбіб мО бжзСкОбоіб УСиькжХ зСкоПТміб. 

Дія оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТюємьУя кО аиОвСгіРкі вОУмТСиькі еОХСгж, сС лТСбСгямьУя 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб кПТПежгПкміб біг ФпОУмі б вОУмТСиькжХ еОХСгОХ егіРУкюємьУя 
лСгОмзСбжйж ОвПкмОйж кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ, бжекОпПкжХ ожй ТСегіиСй. 

ДС лСгОмзСбжХ ОвПкміб ФпОУкжзіб вОУмТСиькжХ еОХСгіб лТжТібкююмьУя УФа'єзмж 
вСУлСгОТюбОккя - зСкоПТмкі йОРгОкпжзж, е язжйж аПелСУПТПгкьС ФзиОгОюмьУя гСвСбСТж 
СТПкгж кО лТСбОгдПккя вОУмТСиькСвС еОХСгФ. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя - зСкоПТмкі 
йОРгОкпжзж бжзСкФюмь нФкзоії лСгОмзСбжХ ОвПкміб б пОУмжкі лПТПбіТзж лСбкСмж мО 
УбСєпОУкСУмі УлиОмж лСгОмзФ ікСеПйкжйж ФпОУкжзОйж вОУмТСиькжХ еОХСгіб (їХ 
лТПгУмОбкжзСй) ОаС УОйСУміРкС УлиОпФюмь лСгОмСз еО біглСбігкжй гСвСбСТСй е мОзжй 
ФпОУкжзСй (РСвС лТПгУмОбкжзСй) гС аюгдПмФ еО йіУоПй ТСемОрФбОккя мОзжХ зСкоПТмкжХ 
йОРгОкпжзіб. 

170.11. ИлСгОмзФбОккя ікСеПйкжХ гСХСгіб. 
170.11.1. К ТОеі язсС гдПТПиС бжлиОм аФгь-язжХ СлСгОмзСбФбОкжХ гСХСгіб є ікСеПйкжй, 

УФйО мОзСвС гСХСгФ бзиюпОємьУя гС еОвОиькСвС ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО 
лСгОмзФ - СмТжйФбОпО, язжР еСаСб'яеОкжР лСгОмж ТіпкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію, мО 
СлСгОмзСбФємьУя еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, зТій: 

О) гСХСгіб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 167.5.4 лФкзмФ 167.5 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, сС 
СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 167.5.4 лФкзмФ 167.5 УмОммі 167 оьСвС 
КСгПзУФ; 

а) лТжаФмзФ біг СлПТОоіР е ікбПУмжоіРкжйж ОзмжбОйж, сС СлСгОмзСбФємьУя б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ лФкзмСй 170.2 оієї УмОммі; 

б) лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкжХ ікСеПйкжХ зСйлОкіР, сС СлСгОмзСбФємьУя б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ лФкзмСй 170.13 оієї УмОммі; 

в) бжлиОм Ф вТСрСбіР пж кПвТСрСбіР нСТйі Ф еб'яезФ е ТСелСгіиСй лТжаФмзФ, ОаС РСвС 
пОУмжкж, гдПТПиСй язжХ є ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, УмбСТПкП кО лігУмОбі 
лТОбСпжкФ ОаС еОТПєУмТСбОкП біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ікСеПйкСї гПТдОбж (мПТжмСТії) 
аПе УмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж, сС СлСгОмзСбФюмьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 
170.111 оієї УмОммі. 

170.11.2. К ТОеі язсС евігкС е кСТйОйж йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь 
язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, лиОмкжз лСгОмзФ йСдП ейПкржмж УФйФ ТіпкСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя кО УФйФ лСгОмзіб, УлиОпПкжХ еО зСТгСкСй, бік бжекОпОє УФйФ 
мОзСвС ейПкрПккя еО еОекОпПкжйж лігУмОбОйж Ф ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії. 

К ТОеі бігУФмкСУмі б лиОмкжзО лСгОмзФ лігмбПТгдФюпжХ гСзФйПкміб сСгС УФйж 
СмТжйОкСвС кжй гСХСгФ е ікСеПйкжХ гдПТПи мО УФйж УлиОпПкСвС кжй лСгОмзФ б ікСеПйкіР 
юТжУгжзоії, СнСТйиПкжХ біглСбігкС гС УмОммі 13 оьСвС КСгПзУФ, мОзжР лиОмкжз 
еСаСб'яеОкжР лСгОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО УбСєю лСгОмзСбСю ОгТПУСю еОябФ лТС 
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лПТПкПУПккя УмТСзФ лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії гС 31 вТФгкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО 
ебімкжй. К ТОеі кПлСгОккя б ФУмОкСбиПкжР УмТСз лСгОмзСбСї гПзиОТОоії лиОмкжз лСгОмзіб 
кПУП біглСбігОиькіУмь, бУмОкСбиПкФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

170.11.3. ЗП еОТОХСбФюмьУя Ф ейПкрПккя УФйж ТіпкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
лиОмкжзО лСгОмзФ: 

О) лСгОмзж кО зОлімОи (лТжТіУм зОлімОиФ), лСгОмзж кО йОРкС; 
а) лСрмСбі лСгОмзж; 
б) лСгОмзж кО ТПОиіеОоію (лТСгОд); 
в) ікрі кПлТяйі лСгОмзж кПеОиПдкС біг мСвС, пж кОиПдОмь бСкж гС зОмПвСТії лТжаФмзСбжХ 

лСгОмзіб ОаС ббОдОюмьУя СзТПйжйж лСгОмзОйж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй ікСеПйкжХ 
гПТдОб. 

170.11.4. ЛФйО лСгОмзФ е ікСеПйкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ - ТПежгПкмО, УлиОпПкСвС еО 
йПдОйж КзТОїкж, кП йСдП лПТПбжсФбОмж УФйФ лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкФ кО аОеі еОвОиькСвС 
ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж. 

170.111. ИлСгОмзФбОккя бжлиОм біг ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж 
170.111.1. К ТОеі язсС гдПТПиСй бжлиОм Ф вТСрСбіР пж кПвТСрСбіР нСТйі Ф еб'яезФ е 

ТСелСгіиСй лТжаФмзФ, ОаС РСвС пОУмжкж, лСмСпкСвС лПТіСгФ мО/ОаС кОзСлжпПкСвС 
(кПТСелСгіиПкСвС) еО лСлПТПгкі лПТіСгж є ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, УмбСТПкП 
кО лігУмОбі лТОбСпжкФ ОаС еОТПєУмТСбОкП біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ікСеПйкСї гПТдОбж 
(мПТжмСТії) аПе УмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж, О УОйП лОТмкПТУмбС, мТОУм, нСкг, язП: 

О) біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО мО /ОаС гСзФйПкміб, язі ТПвФиююмь РСвС гіяиькіУмь 
(СУСажУмСвС еОзСкФ), йОє лТОбС егіРУкюбОмж гіяиькіУмь, УлТяйСбОкФ кО СмТжйОккя гСХСгФ 
(лТжаФмзФ) б ікмПТПУОХ УбСїХ ФпОУкжзіб, лОТмкПТіб, еОУкСбкжзіб, гСбіТжмПиіб, аПкПніоіОТіб, 
бжвСгССгПТдФбОпіб (бжвСгСкОаФбОпіб) ОаС вТФлж бжвСгССгПТдФбОпіб (бжвСгСкОаФбОпіб) 
евігкС е мТОУмСбСю ФвСгСю пж ікржй гСзФйПкмСй, язжР ТПвФиює гіяиькіУмь мОзСвС 
ФмбСТПккя, мО 

а) егіРУкює мОзі бжлиОмж кО зСТжУмь мОзжХ ФпОУкжзіб, лОТмкПТіб, еОУкСбкжзіб, 
гСбіТжмПиіб, аПкПніоіОТіб, бжвСгССгПТдФбОпіб (бжвСгСкОаФбОпіб) ОаС вТФлж 
бжвСгССгПТдФбОпіб (бжвСгСкОаФбОпіб) евігкС е мТОУмСбСю ФвСгСю пж ікржй гСзФйПкмСй, 
язжР ТПвФиює гіяиькіУмь мОзСвС ФмбСТПккя, мО 

б) кП є зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією, 
УФйО мОзжХ бжлиОм бзиюпОємьУя гС еОвОиькСвС ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ 

лиОмкжзО лСгОмзФ - СмТжйФбОпО мО СлСгОмзСбФємьУя еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 
167.5.4 лФкзмФ 167.5 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

170.111.2. ЙТж оьСйФ лиОмкжз лСгОмзФ - СмТжйФбОп мОзжХ бжлиОм еСаСб'яеОкжР лСгОмж 
ТіпкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію еО біглСбігкжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, б язіР бігСаТОежмж 
мОзі бжлиОмж. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ ТОеСй е лСгОмзСбСю гПзиОТОоією лСгОє зСлії мОзжХ гСзФйПкміб: 
О) ТірПккя СУСаж, сС егіРУкює ФлТОбиіккя мО/ОаС зСкмТСиь ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе 

УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж (еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, мТОУмСбСвС (гСбіТпСвС) зПТФюпСвС), 
сС лСбжккС йіУмжмж ікнСТйОоію, сС бжлиОмО Ф вТСрСбіР пж кПвТСрСбіР нСТйі егіРУкюємьУя 
Ф еб'яезФ е ТСелСгіиСй лТжаФмзФ, ОаС РСвС пОУмжкж, лСмСпкСвС лПТіСгФ мО/ОаС кОзСлжпПкСвС 
(кПТСелСгіиПкСвС) еО лСлПТПгкі лПТіСгж; 

а) лжУьйСбП лігмбПТгдПккя кОябкСУмі Ф лиОмкжзО лСгОмзФ лТОб кО СгПТдОккя мОзжХ 
бжлиОм евігкС е гСвСбСТСй мО /ОаС СУСажУмжй еОзСкСй, мО/ОаС ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж 
мОзСвС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж еО ліглжУСй РСвС зПТібкжзО 
(ФлСбкСбОдПкСї СУСаж), мТОУмСбСвС зПТФюпСвС, ОгйікіУмТОмСТО ОаС ФлСбкСбОдПкСвС 
еаПТівОпО біглСбігкжХ гСзФйПкміб мОзСвС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї 
СУСаж, Ф мСйФ пжУиі аОкзібУьзСї ФУмОкСбж. 

КСлії еОекОпПкжХ гСзФйПкміб лСгОюмьУя еО нСТйСю мО лТОбжиОйж, язі еОУмСУСбФюмьУя 
мОзжй ікСеПйкжй ФмбСТПккяй аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, мТОУмСбжй зПТФюпжй, 
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ОгйікіУмТОмСТСй, ФлСбкСбОдПкжй еаПТівОпПй біглСбігкжХ гСзФйПкміб мОзСвС ікСеПйкСвС 
ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, Ф мСйФ пжУиі аОкзібУьзСю ФУмОкСбСю, Ф біглСбігкіР 
ікСеПйкіР гПТдОбі (мПТжмСТії). 

ЗО бжйСвФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР кОгОмж СТжвікОиж 
еОекОпПкжХ гСзФйПкміб мО їХ лПТПзиОг кО ФзТОїкУьзФ йСбФ. К ТОеі лСгОккя гСзФйПкміб 
ОквиіРУьзСю йСбСю лПТПзиОг кО ФзТОїкУьзФ йСбФ кП бжйОвОємьУя. 

170.12. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб, СмТжйОкжХ ніежпкжйж СУСаОйж Ф бжвиягі лиОмж 
(бігУСмзіб), сС ТСелСгіияємьУя кО лОРСбі пиПкУьзі бкПУзж пиПкіб зТПгжмкСї Уліизж. 

170.12.1. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ лТж кОТОХФбОккі (бжлиОмі) кО РСвС 
зСТжУмь лиОмж (бігУСмзіб), сС ТСелСгіияємьУя кО лОРСбі пиПкУьзі бкПУзж пиПкіб зТПгжмкСї 
Уліизж, є зТПгжмкО УліизО, сС СлСгОмзСбФє мОзжР гСХіг еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 
167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

170.12.2. КТПгжмкО УліизО, сС бжлиОпФє лиОмФ (бігУСмзж), сС ТСелСгіияємьУя кО лОРСбі 
пиПкУьзі бкПУзж пиПкіб зТПгжмкСї Уліизж, лиОмкжзОй оьСвС лСгОмзФ, кОгОє зСкмТСиююпСйФ 
СТвОкФ Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй гия лСгОмзСбСвС збОТмОиФ, лСгОмзСбжР 
ТСеТОХФкСз лТС кОТОХСбОкФ лиОмФ (бігУСмзж) мО ФмТжйОкжР кО кПї лСгОмСз. 

170.13. ИлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкжХ ікСеПйкжХ зСйлОкіР. 
170.13.1. ЙиОмкжз лСгОмзФ - ТПежгПкм, сС бжекОємьУя зСкмТСиююпСю СУСаСю сСгС 

зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, еСаСб'яеОкжР бжекОпжмж пОУмжкФ лТжаФмзФ 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії біглСбігкС гС лСиСдПкь УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ мО 
бзиюпжмж її гС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, сС бігСаТОдОємьУя б ТіпкіР 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії мО СлСгОмзСбФємьУя еО УмОбзСю бжекОпПкСю лФкзмСй 167.1 УмОммі 
167 оьСвС КСгПзУФ. 

170.13.2. К ТОеі язсС зСкмТСиьСбОкО ікСеПйкО зСйлОкія ТСелСгіияє лТжаФмСз ОаС РСвС 
пОУмжкФ кО зСТжУмь зСкмТСиююпСї СУСаж, і мОзО СУСаО нОзмжпкС СмТжйФє ТСелСгіиПкі зСрмж 
(яз аПелСУПТПгкьС, мОз і пПТПе иОкоюв СлСУПТПгзСбОкСвС бСиСгіккя), еОУмСУСбФюмьУя мОзі 
лТОбжиО: 

170.13.2.1. Ф ТОеі ТСелСгіиФ зСкмТСиююпСю СУСаСю лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії (РСвС пОУмжкж) гС йСйПкмФ лСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії мО 
бзиюпПккя еОекОпПкСї пОУмжкж лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії гС еОвОиькСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, сС бігСаТОдОємьУя б ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, гС мОзСвС 
нОзмжпкС СмТжйОкСвС (ТСелСгіиПкСвС) гСХСгФ еОУмСУСбФємьУя УмОбзО лСгОмзФ, бжекОпПкО 
ліглФкзмСй 167.5.4 лФкзмФ 167.5 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙТж оьСйФ біглСбігкО пОУмжкО лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії кП лігиявОє 
лСбмСТкСйФ бзиюпПккю гС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ ліУия лСгОккя ебімФ лТС 
зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії; 

170.13.2.2. Ф ТОеі ТСелСгіиФ зСкмТСиююпСю СУСаСю лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії (РСвС пОУмжкж) ліУия лСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії мО 
бзиюпПккя еОекОпПкСї пОУмжкж лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії гС еОвОиькСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, сС бігСаТОдОємьУя б ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, ОиП гС 
еОзікпПккя гТФвСвС зОиПкгОТкСвС ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ебімкжй, егіРУкюємьУя лПТПТОХФкСз 
лСгОмзФ іе лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, бігСаТОдПкСвС б лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії, іе еОУмСУФбОккяй УмОбзж лСгОмзФ бжекОпПкСї ліглФкзмСй 167.5.4 лФкзмФ 167.5 
УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. КСкмТСиююпО СУСаО - ТПежгПкм КзТОїкж йОє лТОбС лСгОмж 
ФмСпкююпФ ТіпкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію, сС бігСаТОдОє ТПеФиьмОмж мОзСвС лПТПТОХФкзФ. 
ЙТж оьСйФ СмТжйОкО пОУмжкО лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії кП лігиявОє 
лСбмСТкСйФ бзиюпПккю гС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ б зОиПкгОТкСйФ ТСоі, б 
язСйФ бСкО нОзмжпкС СмТжйОкО (ТСелСгіиПкО); 

170.13.2.3. Ф ТОеі ТСелСгіиФ зСкмТСиююпСю СУСаСю лТжаФмзФ зСкмТСиююпСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії (РСвС пОУмжкж) ліУия йСйПкмФ лСгОккя ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії 
мО бзиюпПккя еОекОпПкСї пОУмжкж лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії гС 
еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, сС бігСаТОдОємьУя б ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, 
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ліУия еОзікпПккя зОиПкгОТкСвС гТФвСвС ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ебімкжй, лПТПТОХФкСз лСгОмзФ 
кП егіРУкюємьУя. ЙТж оьСйФ СмТжйОкО пОУмжкО лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії 
кП лігиявОє лСбмСТкСйФ бзиюпПккю гС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ б 
зОиПкгОТкСйФ ТСоі, б язСйФ бСкО нОзмжпкС СмТжйОкО (ТСелСгіиПкО); 

170.13.2.4. УФйО лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, сС лігиявОє УлиОмі е лТжаФмзФ 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії (яз ТСелСгіиПкСвС, мОз і кП ТСелСгіиПкСвС), ейПкрФємьУя 
кО УФйФ зСТлСТОмжбкСвС лСгОмзФ ОаС ікрСвС ОкОиСвіпкСвС лСгОмзФ, сС УмявФємьУя евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй ікСеПйкжХ гПТдОб, мО нОзмжпкС УлиОпПкСвС зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю 
зСйлОкією, бзиюпОюпж лСгОмзж, сС аФиж ФмТжйОкі Ф гдПТПиО бжлиОмж іе УФйж гСХСгФ, 
СмТжйОкСвС зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією. 

ЛФйО мОзСвС лСгОмзФ бжекОпОємьУя яз еОвОиькО УФйО лСгОмзФ, сС аФиО нОзмжпкС 
УлиОпПкО зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією еО ТПеФиьмОмОйж біглСбігкСвС ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ (зСТлСТОмжбкСвС лСгОмзФ ОаС ікрСвС ОкОиСвіпкСвС лСгОмзФ, сС 
УмявФємьУя евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй ікСеПйкжХ гПТдОб, - УлиОпПкО лТСмявСй ебімкСвС 
лПТіСгФ) лТСлСТоіРкО пОУмоі зСкмТСиююпСї СУСаж б мОзіР зСкмТСиьСбОкіР ікСеПйкіР 
зСйлОкії, бігСаТОдПкіР Ф ебімі лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС УзСТжУмОмжУя мОзжй ейПкрПккяй еО ФйСбж 
гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя нОзмжпкСї УлиОмж. КСлії гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь 
нОзм мОзСї УлиОмж, лСгОюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб ТОеСй іе лСгОмзСбСю гПзиОТОоією. 

ЙТж оьСйФ УФйО ейПкрПккя лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, бжекОпПкСвС ОаеОоСй 
лПТржй оьСвС ліглФкзмФ, кП йСдП лПТПбжсФбОмж УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя ніежпкСї 
СУСаж сСгС лТжаФмзФ мОзСї зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії. 

170.13.3. ЛФйО лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, СмТжйОкО Ф бжвиягі 
гжбігПкгіб біг юТжгжпкжХ СУіа КзТОїкж (яз аПелСУПТПгкьС, мОз і СлСУПТПгзСбОкС пПТПе 
иОкоюв лігзСкмТСиькжХ юТжгжпкжХ СУіа) біглСбігкС гС ліглФкзмФ 392.3.2.7 ліглФкзмФ 392.3.2 
лФкзмФ 392.3 УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ ббОдОємьУя УФйСю гжбігПкгіб, СмТжйОкжХ біг 
ФзТОїкУьзжХ юТжгжпкжХ СУіа аПелСУПТПгкьС зСкмТСиююпСю СУСаСю. 

МОзО УФйО бзиюпОємьУя гС УзиОгФ еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ зСкмТСиююпСї 
СУСаж ебімкСвС лПТіСгФ, лТСмявСй язСвС зСкмТСиьСбОкСю ікСеПйкСю зСйлОкією СмТжйОкС 
гжбігПкгж, і лігиявОє СлСгОмзФбОккю: 

 СмТжйОкО біг юТжгжпкжХ СУіа КзТОїкж - лиОмкжзіб лСгОмзФ кО лТжаФмСз (зТій 
ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя) еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.2 УмОммі 167 
оьСвС КСгПзУФ; 

 СмТжйОкО біг ікУмжмФміб УліиькСвС ікбПУмФбОккя, УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі кП є 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО лТжаФмСз, еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 167.5.4 лФкзмФ 
167.5 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙТж оьСйФ мОзО УФйО кП бТОХСбФємьУя ліг пОУ бжекОпПккя пОУмжкж лТжаФмзФ 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії евігкС е ліглФкзмСй 392.3.2.7 ліглФкзмФ 392.3.2 лФкзмФ 
392.3 УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд кП лігиявОє лСгОиьрСйФ СлСгОмзФбОккю ліг пОУ її 
нОзмжпкСї бжлиОмж кО зСТжУмь зСкмТСиююпСї СУСаж біглСбігкС гС ліглФкзмФ 170.13.2 
лФкзмФ 170.13 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ. 

170.131. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб зСкмТСиьСбОкжХ ікСеПйкжХ зСйлОкіР. 
ЗП бзиюпОюмьУя гС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО 

лСгОмзФ: 
1) гжбігПкгж, СмТжйОкі лиОмкжзСй лСгОмзФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ліглФкзмСй 170.13.3 

лФкзмФ 170.13 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ, ТОкірП СлСгОмзСбОкі кО Тібкі ФзТОїкУьзСї зСйлОкії; 
2) гСХСгж Ф вТСрСбіР мО/ОаС ікріР йОРкСбіР нСТйі, сС кП є ТСелСгіиСй лТжаФмзФ 

біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, СмТжйОкі лиОмкжзСй лСгОмзіб - 
ОзоіСкПТСй (ФпОУкжзСй, лОТмкПТСй, лОРСбжзСй, еОУкСбкжзСй, зСкмТСиююпСю СУСаСю) біг 
ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, Ф мСйФ 
пжУиі лТж иізбігОоії (лТжлжкПккі) мОзСї ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС 
ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, Ф йПдОХ бОТмСУмі вТСрСбжХ зСрміб мО/ОаС йОРкО, 

http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
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ТОкірП бкПУПкСвС мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ (пиПкОйж РСвС Уій'ї лПТрСвС мО гТФвСвС 
УмФлПкіб УлСТігкПккя) мО СаиізСбОкСвС б язСУмі зОлімОиФ ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС 
ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб 
нікОкУСбСвС СаиізФ; 

3) гСХСгж Ф вТСрСбіР мО/ОаС ікріР йОРкСбіР нСТйі, СмТжйОкі лТж иізбігОоії (лТжлжкПккі) 
ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж 
лиОмкжзСй лСгОмзіб - ОзоіСкПТСй (ФпОУкжзСй, лОТмкПТСй, лОРСбжзСй, еОУкСбкжзСй, 
зСкмТСиююпСю СУСаСю) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ 
юТжгжпкСї СУСаж, Ф ТОеі гСмТжйОккя ФУіХ мОзжХ ФйСб: 

О) лТСоПгФТО иізбігОоії (лТжлжкПккя) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС 
ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж ТСелСпОмО кП ТОкірП 1 Уіпкя 2020 ТСзФ мО 
еОбПТрПкО кП ліекірП 31 вТФгкя 2021 ТСзФ. 

К ТОеі язсС ТірПккя ОзоіСкПТіб ОаС ікржХ ФлСбкСбОдПкжХ СУіа лТС иізбігОоію 
(лТжлжкПккя) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї 
СУСаж лТжРкямС ліУия 1 Уіпкя 2020 ТСзФ, ОиП кП ліекірП 31 вТФгкя 2021 ТСзФ, СгкОз 
лТСоПгФТО иізбігОоії (лТжлжкПккя) кП йСдП аФмж еОбПТрПкО гС 31 вТФгкя 2021 ТСзФ Ф 
еб'яезФ е СайПдПккяйж мО/ОаС бжйСвОйж, бУмОкСбиПкжйж СУСажУмжй еОзСкСй ікСеПйкСї 
юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, пж Ф еб'яезФ е 
ФпОУмю ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж 
б УФгСбСйФ УлСТі, ФйСбО сСгС УмТСзіб еОбПТрПккя лТСоПгФТж иізбігОоії (лТжлжкПккя) 
ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж 
ббОдОємьУя бжзСкОкСю, язсС лТСоПгФТО иізбігОоії (лТжлжкПккя) еОбПТрПкО лТСмявСй 365 
лСУиігСбкжХ зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия гОмж еОбПТрПккя гії мОзжХ СайПдПкь мО/ОаС 
еОбПТрПккя УФгСбСвС УлСТФ. 

К ТОеі язсС СУСажУмжй еОзСкСй ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя 
аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж лПТПгаОпПкС бжйСвж сСгС йікійОиькСвС лПТіСгФ бСиСгіккя 
лиОмкжзСй лСгОмзіб Озоіяйж (пОУмзОйж, лОяйж) оієї ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж мО/ОаС її 
гСпіТкьСї СТвОкіеОоії, мО/ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, лТж 
кПгСмТжйОккі язжХ Ф мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб бжкжзОє СаСб'яеСз УлиОмжмж біглСбігкФ УФйФ 
ікСеПйкСвС лСгОмзФ, і лТж оьСйФ лСпОмСз мОзСвС лПТіСгФ лТжлОгОє кО лПТіСг гС 1 Уіпкя 2021 
ТСзФ, О еОзікпПккя мОзСвС лПТіСгФ лТжлОгОє кО гОмФ ліУия 31 вТФгкя 2021 ТСзФ, ФйСбО сСгС 
УмТСзіб еОбПТрПккя лТСоПгФТж иізбігОоії (лТжлжкПккя) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС 
ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж є бжзСкОкСю, язсС лТСоПгФТО иізбігОоії 
(лТжлжкПккя) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї 
СУСаж еОбПТрПкО лТСмявСй 365 лСУиігСбкжХ зОиПкгОТкжХ гкіб біг гОмж еОбПТрПккя лПТіСгФ 
йікійОиькСвС бСиСгіккя Озоіяйж (пОУмзОйж, лОяйж); 

а) лиОмкжз лСгОмзіб лСгОб гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ СгкСпОУкС е лСгОмзСбСю 
гПзиОТОоією УзиОгПкФ б гСбіиькіР нСТйі еОябФ лТС ебіиькПккя мОзжХ гСХСгіб біг 
СлСгОмзФбОккя іе еОекОпПккяй ХОТОзмПТжУмжз СмТжйОкСвС йОРкО мО иізбігСбОкСї 
(лТжлжкПкСї) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї 
СУСаж, О мОзСд гСзФйПкмж, сС йіУмямь бігСйСУмі лТС бОТміУмь СмТжйОкСвС йОРкО, біглСбігкС 
гС нікОкУСбСї ебімкСУмі ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ 
юТжгжпкСї СУСаж, УзиОгПкСї біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСвС СаиізФ, кО 
гОмФ лТжРкяммя ТірПккя лТС ТСелСгіи йОРкО Ф язСУмі бжлиОмж гСХСгФ Ф еб'яезФ е иізбігОоією 
(лТжлжкПккяй) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ 
юТжгжпкСї СУСаж; 

б) ікСеПйкФ юТжгжпкФ СУСаФ ОаС ікСеПйкП ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж аФиС 
УмбСТПкС кО лігУмОбі лТОбСпжкФ ОаС еОзСкФ ікСеПйкСї гПТдОбж (мПТжмСТії) кП ліекірП 23 
мТОбкя 2020 ТСзФ, ОаС аФиС еОТПєУмТСбОкС кП ліекірП 23 мТОбкя 2020 ТСзФ біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО ікСеПйкСї гПТдОбж (мПТжмСТії) Ф бжлОгзФ, язсС біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
мОзСї ікСеПйкСї гПТдОбж (мПТжмСТії), ТПвФиямСТкжХ бжйСв мО/ОаС гСзФйПкміб, сС ТПвФиююмь 
гіяиькіУмь (СУСажУмСвС еОзСкФ) мОзСї ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя 
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аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, мОзО СУСаО (ФмбСТПккя) лігиявОє ТПєУмТОоії Ф біглСбігкіР 
гПТдОбі (мПТжмСТії); 

4) гСХСгж, лПТПгаОпПкі Ф лФкзмі 3 лФкзмФ 170.131 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ, СмТжйОкі 
зікоПбжй аПкПніоіОТкжй биОУкжзСй (зСкмТСиПТСй) біг кСйікОиькСвС ФмТжйФбОпО 
(кСйікОиькСвС биОУкжзО), Ф ТСеФйіккі лФкзмФ 103.3 УмОммі 103 оьСвС КСгПзУФ, Ф еб'яезФ е 
иізбігОоією (лТжлжкПккяй) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе 
УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв ліглФкзміб "О" - "б" лФкзмФ 3 лФкзмФ 
170.131 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ. ЙТж оьСйФ лиОмкжз лСгОмзіб гСгОмзСбС гС бігСйСУмПР мО 
гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ Ф ліглФкзмі "а" лФкзмФ 3 лФкзмФ 170.131 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ, 
еСаСб'яеОкжР кОгОмж гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь СмТжйОккя мОзжХ гСХСгіб біг 
кСйікОиькСвС ФмТжйФбОпО (кСйікОиькСвС биОУкжзО), Ф еб'яезФ е иізбігОоією (лТжлжкПккяй) 
ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж. 

ПСгС гСХСгіб Ф вТСрСбіР нСТйі, СмТжйОкжХ лТж иізбігОоії (лТжлжкПккі) ікСеПйкСї 
юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж лиОмкжзСй 
лСгОмзіб - ОзоіСкПТСй (ФпОУкжзСй, лОТмкПТСй, лОРСбжзСй, еОУкСбкжзСй, зСкмТСиююпСю 
СУСаСю) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї 
СУСаж, лТСбСгямьУя бУі кПСаХігкі еОХСгж сСгС бУмОкСбиПккя гдПТПи лСХСгдПккя мОзжХ 
гСХСгіб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі нікОкУСбСвС йСкімСТжквФ. 

170.14. ИУСаижбСУмі бжекОпПккя еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
лиОмкжзіб лСгОмзФ - биОУкжзіб, СТПкгОТіб, зСТжУмФбОпіб кО ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО 
ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь. 

170.14.1. Дия лиОмкжзіб лСгОмзФ - биОУкжзіб, СТПкгОТіб, зСТжУмФбОпіб кО ікржХ ФйСбОХ (б 
мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, кП лПТПгОкжХ мОзжйж СУСаОйж б СТПкгФ (УФаСТПкгФ), 
ПйнімПбежУ ОаС ікрП зСТжУмФбОккя кО лігУмОбі гСвСбСТіб, ФзиОгПкжХ мО еОТПєУмТСбОкжХ 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, еОвОиькП йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя бжекОпОємьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

170.14.2. К ТОеі лПТПгОпі мОзжХ еПйПиькжХ гіиякСз б СТПкгФ (УФаСТПкгФ), ПйнімПбежУ ОаС 
ікрП зСТжУмФбОккя кО лігУмОбі гСвСбСТіб, ФзиОгПкжХ мО еОТПєУмТСбОкжХ біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО, їХ ТСейіТ бТОХСбФємьУя лТж бжекОпПккі еОвОиькСвС йікійОиькСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя СТПкгОТіб, зСТжУмФбОпіб кО ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ 
ПйнімПбежУФ) мОзжХ еПйПиькжХ гіиякСз Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

170.14.3. ВжекОпПккя еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя ніежпкжй 
СУСаОй егіРУкюємьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж еО лСгОмзСбСю ОгТПУСю мОзжХ СУіа. 

ЖікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя СапжУиюємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй кО лігУмОбі 
гОкжХ ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ ТПпСбжХ лТОб кО кПТФХСйП йОРкС, ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС 
зОгОУмТФ мО/ОаС кО лігУмОбі СТжвікОиіб пж кОиПдкжй пжкСй еОУбігпПкжХ зСліР біглСбігкжХ 
гСзФйПкміб лиОмкжзО лСгОмзіб, еСзТПйО гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь лТОбС 
биОУкСУмі/зСТжУмФбОккя. 

ЙТж СапжУиПккі йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО 
еПйПиькжХ гіиякСз еОУмСУСбФємьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж е ФТОХФбОккяй бжйСв, 
бУмОкСбиПкжХ лФкзмСй 271.2 УмОммі 271 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй еОвОиькП 
йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя еО еПйПиькі гіиякзж, бігкПУПкі гС 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, язі бжзСТжУмСбФюмьУя мОзжй ліглТжєйоПй гия лТСбОгдПккя 
вСУлСгОТУьзСвС гіяиькСУмі, ТСеТОХСбФємьУя мОзжй лиОмкжзСй Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
лФкзмСй 177.14 УмОммі 177 мО УмОммПю 2971 оьСвС КСгПзУФ, е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, Ф язСйФ бігаФиОУя гПТдОбкО ТПєУмТОоія ніежпкСї СУСаж - 
ліглТжєйоя. 

ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ТОеСй е гПмОиькжй ТСеТОХФкзСй УФйж лСгОмзФ лТС 
УлиОмФ ТіпкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, кО УФйФ 
лСежмжбкСвС екОпПккя Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
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еСаСб'яеОккя мО УФйСю УлиОпПкжХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ лСгОмзіб, еаСТіб, 
лиОмПдіб, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, лСб'яеОкжХ е 
бжТСакжомбСй мО ТПОиіеОоією биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії мО/ОаС е биОУкіУмю 
мО/ОаС зСТжУмФбОккяй (СТПкгСю, УФаСТПкгСю, ПйнімПбежУСй, лСУміРкжй зСТжУмФбОккяй) 
еПйПиькжйж гіиякзОйж, бігкПУПкжйж гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь (гОиі Ф оьСйФ лФкзмі - 
еОвОиькО УФйО УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб), кОгУжиОємьУя (бТФпОємьУя) лиОмкжзФ 
лСгОмзФ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ, гС 1 ижлкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО 
ебімкжй. 

ЯзсС зСкмТСиююпжР СТвОк кП кОгіУиОб (кП бТФпжб) мОзП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-
ТірПккя ТОеСй е гПмОиькжй ТСеТОХФкзСй УФйж лСгОмзФ Ф еОекОпПкжР УмТСз, ніежпкО СУСаО 
ебіиькяємьУя біг біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй еО кПУбСєпОУкФ УлиОмФ 
ТіпкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя кО УФйФ лСежмжбкСвС екОпПккя Тіекжоі йід УФйСю 
еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб. 

МОзП ТіпкП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя йСдП аФмж кОТОХСбОкС еО лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж 
(ТСзж) б йПдОХ УмТСзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 102.1 УмОммі 102 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСежмжбкП екОпПккя Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб є пОУмжкСю 
еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа. 

ЛФйО лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа Ф пОУмжкі лСежмжбкСвС екОпПккя Тіекжоі йід 
УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб ТСелСгіияємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лТСлСТоіРкС гС лжмСйСї 
бОвж лиСсі зСдкСї іе еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, мО 
УлиОпФємьУя (лПТПТОХСбФємьУя) гС йіУоПбжХ аюгдПміб еО йіУоПекОХСгдПккяй мОзжХ 
еПйПиькжХ гіиякСз. 

170.14.4. ЛФйО лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа Ф пОУмжкі лСежмжбкСвС екОпПккя мОзСї 
Тіекжоі кП бТОХСбФємьУя Ф еОвОиькіР УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб Ф кОУмФлкСйФ 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі. 

170.14.5. ДС еОвОиькСї УФйж УлиОпПкжХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ лСгОмзіб, 
еаСТіб, лиОмПдіб лиОмкжзО лСгОмзФ бзиюпОюмьУя: 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб біг лТСгОдФ биОУкСї 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії; 

 еПйПиькжР лСгОмСз еО еПйПиькі гіиякзж, бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь. 
К УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб кП бТОХСбФюмьУя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ 

УлиОпПкі Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі УФйж лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб. 
170.14.6. К ТОеі евСгж лиОмкжзО лСгОмзФ е бжекОпПкжй зСкмТСиююпжй СТвОкСй 

еОвОиькжй йікійОиькжй лСгОмзСбжй еСаСб'яеОккяй мО/ОаС ТСеТОХСбОкСю УФйСю ТіпкСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ 
еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж еОекОпПкФ Ф біглСбігкСйФ лСгОмзСбСйФ лСбігСйиПккі-ТірПккі УФйФ 
лСгОмзФ лТСмявСй 60 гкіб е гкя бТФпПккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя. 

К ТОеі кПевСгж лиОмкжзО лСгОмзФ е бжекОпПкжй зСкмТСиююпжй СТвОкСй еОвОиькжй 
йікійОиькжй лСгОмзСбжй еСаСб'яеОккяй мО/ОаС ТСеТОХСбОкСю Ф біглСбігкСйФ 
лСгОмзСбСйФ лСбігСйиПккі-ТірПккі УФйСю ТіпкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО 
гСХСгж ніежпкжХ СУіа мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 
42 оьСвС КСгПзУФ, лТСмявСй 30 гкіб е гкя бТФпПккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя 
ебПТкФмжУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ гия лТСбПгПккя ебіТзж гОкжХ, бжзСТжУмОкжХ гия 
ТСеТОХФкзФ УФйж лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, е кОгОккяй лігмбПТгкжХ гСзФйПкміб, 
еСзТПйО сСгС: 

 еПйПиькжХ гіиякСз, сС екОХСгямьУя Ф лиОмкжзО лСгОмзФ Ф биОУкСУмі мО/ОаС 
лСУміРкСйФ зСТжУмФбОккі ОаС б СТПкгі (УФаСТПкгі, ПйнімПбежУі), їХ кСТйОмжбкСї 
вТСрСбСї Соікзж мО лиСсі; 

 УФйж гСХСгФ, СмТжйОкСвС біг ТПОиіеОоії биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії; 
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 УФйж УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб. 
К ТОеі лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТОбСбУмОкСбиююпжХ 

гСзФйПкміб кО еПйПиькі гіиякзж ОаС гСвСбСТіб лТС лПТПгОпФ б СТПкгФ, ПйнімПбежУ ОаС ікрП 
зСТжУмФбОккя еПйПиькжХ гіиякСз, ФзиОгПкжХ мО еОТПєУмТСбОкжХ біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО, бігСйСУмі лТС язі бігУФмкі Ф аОеОХ гОкжХ ікнСТйОоіРкжХ УжУмПй 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
СапжУиПккя йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя егіРУкюємьУя кО лігУмОбі лСгОкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзФ бігСйСУмПР гС СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй ікнСТйОоії біг 
біглСбігкжХ СТвОкіб лТС биОУкіУмь/зСТжУмФбОккя ОаС лПТПХіг лТОбО 
биОУкСУмі/зСТжУмФбОккя кО мОзі еПйПиькі гіиякзж. 

ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж ебіТзж бжябиПкС ТСеаідкСУмі йід гОкжйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
мО гОкжйж, лігмбПТгдПкжйж лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лігУмОбі СТжвікОиіб біглСбігкжХ 
гСзФйПкміб, зСкмТСиююпжР СТвОк лТСмявСй 10 гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй еОбПТрПккя ебіТзж, 
еСаСб'яеОкжР УзОУФбОмж (бігзижзОмж) мОзП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя мО Ф ТОеі 
лСмТПаж кОгіУиОмж (бТФпжмж) лиОмкжзФ лСгОмзФ кСбП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя 
ТОеСй е гПмОиькжй ТСеТОХФкзСй УФйж лСгОмзФ, УзиОгПкП е ФТОХФбОккяй ТПеФиьмОміб 
лТСбПгПкСї ебіТзж. 

170.14.7. КСкмТСиююпі СТвОкж еО йіУоПй лСгОмзСбСї ОгТПУж лиОмкжзіб лСгОмзФ б 10-
гПккжР УмТСз ікнСТйФюмь зСкмТСиююпі СТвОкж еО йіУоПекОХСгдПккяй біглСбігкжХ 
еПйПиькжХ гіиякСз лТС кОгіУиОкі (бТФпПкі) лиОмкжзФ лСгОмзФ лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-
ТірПккя лТС УлиОмФ лСгОмзФ Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

170.141. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя гСХСгіб УлПоіОиіУміб ТПежгПкмО Дія Лімі 
170.141.1. ЙСгОмзСбжй ОвПкмСй лиОмкжзО лСгОмзФ - УлПоіОиіУмО ТПежгПкмО Дія Лімі ліг пОУ 

кОТОХФбОккя (бжлиОмж) кО РСвС зСТжУмь гСХСгіб Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж, ікржХ 
еОСХСпФбОиькжХ мО зСйлПкУОоіРкжХ бжлиОм ОаС ікржХ бжлиОм і бжкОвСТСг, язі 
кОТОХСбФюмьУя (бжлиОпФюмьУя, кОгОюмьУя) лиОмкжзФ лСгОмзФ Ф еб'яезФ е мТФгСбжйж 
бігкСУжкОйж пж Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй вів-зСкмТОзмФ, ФзиОгПкСвС Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі", є ТПежгПкмж 
Дія Лімі. 

170.141.2. ЗО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.2 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, 
СлСгОмзСбФюмьУя гСХСгж лиОмкжзО лСгОмзФ - УлПоіОиіУмО ТПежгПкмО Дія Лімі, сС 
бжлиОпФюмьУя кО РСвС зСТжУмь ТПежгПкмСй Дія Лімі Ф бжвиягі: 

О) еОТСаімкСї лиОмж; 
а) бжкОвСТСгж еО вів-зСкмТОзмСй, ФзиОгПкжй Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж 

"ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі", Ф мСйФ пжУиі бжкОвСТСгж еО 
УмбСТПккя мО лПТПХіг лТОб кО мбСТж, УмбСТПкі еО еОйСбиПккяй; 

б) ОбмСТУьзСї бжкОвСТСгж еО УмбСТПккя УиФдаСбСвС мбСТФ мО лПТПХіг лТОб кО УиФдаСбі 
мбСТж. 

170.141.3. ЙСиСдПккя ліглФкзмФ 170.141.2 оьСвС лФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя гС еОвОиькСвС 
(ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж пж бжкОвСТСгж, сС 
кОТОХСбФємьУя (бжлиОпФємьУя, кОгОємьУя) лиОмкжзФ лСгОмзФ Ф еб'яезФ е мТФгСбжйж 
бігкСУжкОйж пж Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй вів-зСкмТОзмФ, ТСейіТ язСвС кП лПТПбжсФє 
ПзбібОиПкм 240 мжУяп єбТС еО зОиПкгОТкжР Тіз еО СніоіРкжй зФТУСй вТжбкі сСгС єбТС, 
бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж УмОкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ. 
ЙТж оьСйФ б оіияХ ТСеТОХФкзФ мОзСвС ТСейіТФ гС кьСвС кП бзиюпОємьУя гСХіг УлПоіОиіУмО 
ТПежгПкмО Дія Лімі, СлСгОмзСбОкжР лСгОмзСбжй ОвПкмСй - ТПежгПкмСй Дія Лімі Ф лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ ліглФкзмОйж 170.141.4 - 170.141.5 оьСвС лФкзмФ, еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю 
лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. К ТОеі язсС УФйО СмТжйОкСвС гСХСгФ лПТПбжсФє 
еОекОпПкжР ТСейіТ, гС УФйж мОзСвС лПТПбжсПккя еОУмСУСбФємьУя УмОбзО, бУмОкСбиПкО 
лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, лТж оьСйФ лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР 
бігСаТОежмж УФйФ мОзСвС лПТПбжсПккя Ф УзиОгі еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20
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СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ еО біглСбігкжР ебімкжР Тіз мО лСгОмж ТіпкФ гПзиОТОоію лТС 
йОРкСбжР УмОк і гСХСгж (лСгОмзСбФ гПзиОТОоію) біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ і УОйСУміРкС 
УлиОмжмж лСгОмСз е УФйж мОзСвС лПТПбжсПккя. 

170.141.4. К ТОеі язсС еОлжУ лТС бмТОмФ лСгОмзСбжй ОвПкмСй УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі 
егіРУкПкС еО ТПеФиьмОмОйж УФгСбСвС СУзОТдПккя ТірПккя лТС бмТОмФ УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія 
Лімі, сС кП аФиС УзОУСбОкС, мОзжР лСгОмзСбжР ОвПкм еСаСб'яеОкжР Ф УмТСз, бжекОпПкжР гия 
йіУяпкСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, УОйСУміРкС кОТОХФбОмж мО УлиОмжмж 
(лПТПТОХФбОмж) еО биОУкжР ТОХФкСз гС аюгдПмФ лСгОмСз еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю 
лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, сСгС гСХСгіб УлПоіОиіУміб ТПежгПкмО Дія Лімі, 
лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмОйж "О" - "б" ліглФкзмФ 170.141.2 оьСвС лФкзмФ, сС аФиж бжлиОпПкі 
лТСмявСй лПТіСгФ е гкя лТжРкяммя ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй ТірПккя лТС бмТОмФ УмОмФУФ 
ТПежгПкмО Дія Лімі гС гкя бкПУПккя еОлжУФ лТС бмТОмФ лСгОмзСбжй ОвПкмСй УмОмФУФ 
ТПежгПкмО Дія Лімі. ЙТж оьСйФ УФйО мОзСвС УлиОпПкСвС лСгОмзФ лСгОмзСбжй ОвПкмСй кП 
бзиюпОємьУя гС УзиОгФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ 
УлПоіОиіУміб ТПежгПкмО Дія Лімі. 

170.141.5. К ТОеі язсС лСгОмзСбжР ОвПкм - ТПежгПкм Дія Лімі Ф біглСбігкжР зОиПкгОТкжР 
йіУяоь кП біглСбігОб бжйСвОй, бжекОпПкжй лФкзмОйж 2, 3 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 5 ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі", мОзжР лСгОмзСбжР 
ОвПкм еСаСб'яеОкжР Ф йПдОХ лСгОмзСбСвС ТСеТОХФкзФ УФй гСХСгФ, кОТОХСбОкСвС 
(УлиОпПкСвС) кО зСТжУмь лиОмкжзіб лСгОмзіб - ніежпкжХ СУіа, і УФй ФмТжйОкСвС е кжХ лСгОмзФ, 
О мОзСд УФй кОТОХСбОкСвС єгжкСвС бкПУзФ УОйСУміРкС кОТОХФбОмж лСгОмСз еО УмОбзСю, 
бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, сСгС гСХСгіб УлПоіОиіУміб 
ТПежгПкмО Дія Лімі, лПТПгаОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ "О" - "а" ліглФкзмФ 170.141.2 оьСвС лФкзмФ, сС 
аФиж бжлиОпПкі лТСмявСй мОзСвС зОиПкгОТкСвС йіУяоя, мО УлиОмжмж РСвС гС лСгОккя 
лСгОмзСбСвС ТСеТОХФкзФ. 

ЙТж оьСйФ УФйО мОзСвС УлиОпПкСвС лСгОмзФ лСгОмзСбжй ОвПкмСй кП бзиюпОємьУя гС 
УзиОгФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ УлПоіОиіУміб ТПежгПкмО Дія 
Лімі. 

ЛмОммя 171. ИУСаж, біглСбігОиькі еО ФмТжйОккя (кОТОХФбОккя) мО УлиОмФ (лПТПТОХФбОккя) 
лСгОмзФ гС аюгдПмФ 

171.1. ИУСаСю, біглСбігОиькСю еО кОТОХФбОккя, ФмТжйОккя мО УлиОмФ (лПТПТОХФбОккя) гС 
аюгдПмФ лСгОмзФ е гСХСгіб Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж, є ТСаСмСгОбПоь, язжР бжлиОпФє мОзі 
гСХСгж кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ. 

171.2. ИУСаСю, біглСбігОиькСю еО кОТОХФбОккя, ФмТжйОккя мО УлиОмФ (лПТПТОХФбОккя) гС 
аюгдПмФ лСгОмзФ е ікржХ гСХСгіб, є: 

О) лСгОмзСбжР ОвПкм - гия СлСгОмзСбФбОкжХ гСХСгіб е гдПТПиО їХ лСХСгдПккя б КзТОїкі; 
а) лиОмкжз лСгОмзФ - гия ікСеПйкжХ гСХСгіб мО гСХСгіб, гдПТПиС бжлиОмж язжХ кОиПджмь 

СУСаОй, ебіиькПкжй біг СаСб'яезіб кОТОХФбОккя, ФмТжйОккя ОаС УлиОмж (лПТПТОХФбОккя) 
лСгОмзФ гС аюгдПмФ. 

ЛмОммя 172. ЙСТягСз СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е лТСгОдФ (СайікФ) Са'єзміб кПТФХСйСвС 
йОРкО, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі, лСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО мО бігУмФлиПккя лТОб еО 
гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / 
йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, сСгС язСвС УлиОпПкС пОУмзСбС оікФ мО еОТПєУмТСбОкС 
СамядПккя ТПпСбжХ лТОб кО зСТжУмь лСзФлоя 

172.1. ЗП СлСгОмзСбФємьУя Сгжк ТОе лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ, еО ФйСбж 
лПТПаФбОккя мОзСвС йОРкО Ф биОУкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ аіиьрП мТьСХ ТСзіб, гСХіг, 
СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ біг лТСгОдФ (СайікФ): 

 джмиСбСвС аФгжкзФ, збОТмжТж ОаС їХ пОУмжкж, зійкОмж, УОгСбСвС (гОпкСвС) аФгжкзФ 
(бзиюпОюпж Са'єзм кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО мОзжХ Са'єзміб, еПйПиькФ гіиякзФ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20
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кО язіР ТСемОрСбОкі мОзі Са'єзмж, О мОзСд вСУлСгОТУьзС-лСаФмСбі УлСТФгж мО 
аФгібиі, ТСемОрСбОкі кО мОзіР еПйПиькіР гіиякоі); 

 еПйПиькСї гіиякзж, сС кП лПТПбжсФє кСТйж аПеСлиОмкСї лПТПгОпі, бжекОпПкі 
УмОммПю 121 ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж еОиПдкС біг її лТжекОпПккя; 

 еПйПиькСї гіиякзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя, аПелСУПТПгкьС 
СмТжйОкСї лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф биОУкіУмь Ф лТСоПУі лТжбОмжеОоії еПйПиь 
гПТдОбкжХ і зСйФкОиькжХ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО 
СТвОкіеОоіР ОаС лТжбОмжеОоії еПйПиькжХ гіиякСз, сС лПТПаФбОиж Ф зСТжУмФбОккі 
мОзСвС лиОмкжзО, ОаС бжгіиПкСї б кОмФТі (кО йіУоПбСУмі) биОУкжзФ еПйПиькСї пОУмзж 
(лОю), О мОзСд мОзжХ еПйПиькжХ гіиякСз, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф 
УлОгсжкФ. 

КйСбО сСгС лПТПаФбОккя мОзСвС йОРкО Ф биОУкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ аіиьрП мТьСХ ТСзіб 
кП лСржТюємьУя кО йОРкС, СмТжйОкП лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф УлОгсжкФ. 

ДСХіг біг бігпФдПккя вСУлСгОТУьзС-лСаФмСбжХ УлСТФг, сС ТСемОрСбОкі кО СгкіР гіиякоі е 
джмиСбжй ОаС УОгСбжй (гОпкжй) аФгжкзСй мО лТСгОюмьУя ТОеСй е кжй гия оіиПР 
СлСгОмзФбОккя, СзТПйС кП бжекОпОємьУя. 

172.2. ДСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ біг лТСгОдФ лТСмявСй ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) ТСзФ гТФвСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі (зТій СлПТОоіР е бігпФдПккя джмиСбСї 
кПТФХСйСУмі аОкзОйж б лСТягзФ ебПТкПккя УмявкПккя еО гСвСбСТОйж ілСмПзж, сС 
еОаПелПпФюмь зТПгжм, кОгОкжР б ікСеПйкіР бОиюмі), іе еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 172.1 оієї УмОммі, 
ОаС біг лТСгОдФ Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кП еОекОпПкСвС Ф лФкзмі 172.1 оієї УмОммі, лігиявОє 
СлСгОмзФбОккю еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.2 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

ДСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ біг лТСгОдФ лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ 
мТПмьСвС мО кОУмФлкжХ Са'єзміб кПТФХСйСУмі (зТій СлПТОоіР е бігпФдПккя джмиСбСї 
кПТФХСйСУмі аОкзОйж б лСТягзФ ебПТкПккя УмявкПккя еО гСвСбСТОйж ілСмПзж, сС 
еОаПелПпФюмь зТПгжм, кОгОкжР б ікСеПйкіР бОиюмі), іе еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 172.1 оієї УмОммі, 
ОаС біг лТСгОдФ гТФвСвС мО кОУмФлкжХ Са'єзміб кПТФХСйСУмі, кП еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 172.1 оієї 
УмОммі, лігиявОє СлСгОмзФбОккю еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС 
КСгПзУФ, зТій бжлОгзіб, язсС еОекОпПкП Ф оьСйФ ОаеОоі йОРкС СмТжйОкС лиОмкжзСй 
лСгОмзФ Ф УлОгсжкФ. 

ДСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзіб біг лТСгОдФ лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
ТСзФ кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, 
лСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО мО біг бігУмФлиПккя лТОб еО гСвСбСТСй 
зФлібиі-лТСгОдФ кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі, сСгС язСвС УлиОпПкС пОУмзСбС оікФ мО еОТПєУмТСбОкС СамядПккя ТПпСбжХ 
лТОб кО зСТжУмь лСзФлоя, лігиявОє СлСгОмзФбОккю еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.1 
УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, зТій бжлОгзіб, язсС еОекОпПкП Ф оьСйФ ОаеОоі йОРкС, йОРкСбі 
лТОбО СмТжйОкС лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф УлОгсжкФ. 

ДСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ біг лТСгОдФ лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ 
мТПмьСвС мО кОУмФлкжХ Са'єзміб кПТФХСйСУмі Ф бжвиягі СмТжйОкжХ Ф УлОгсжкФ Са'єзміб 
кПТФХСйСУмі, О мОзСд гСХіг біг лТСгОдФ лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ кПлСгіиькСвС 
Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, лСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО мО/ОаС біг бігУмФлиПккя лТОб еО гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ 
кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, сСгС 
язСвС УлиОпПкС пОУмзСбС оікФ мО еОТПєУмТСбОкС СамядПккя ТПпСбжХ лТОб кО зСТжУмь 
лСзФлоя, еО ФйСбж сС мОзП йОРкС, йОРкСбі лТОбО СмТжйОкС лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф УлОгсжкФ, 
лігиявОє СлСгОмзФбОккю еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.2 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

ДСХіг біг лТСгОдФ Са'єзміб кПТФХСйСУмі, еОекОпПкжХ б ОаеОоі гТФвСйФ лФкзмФ 172.2 оієї 
УмОммі, йСдП аФмж ейПкрПкжР кО гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкі бжмТОмж кО лТжгаОккя 
Са'єзмО кПТФХСйСУмі, ТСемОрСбОкСвС кО мПТжмСТії КзТОїкж. 

ДСХіг біг лТСгОдФ лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ кПлСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, лСгіиькСвС Са'єзмО 
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кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО мО біг бігУмФлиПккя лТОб еО гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ 
кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, сСгС 
язСвС УлиОпПкС пОУмзСбС оікФ мО еОТПєУмТСбОкС СамядПккя ТПпСбжХ лТОб кО зСТжУмь 
лСзФлоя, йСдП аФмж ейПкрПкжР кО гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкі бжмТОмж кО лТжгаОккя 
мОзСвС Са'єзмО, йОРкСбжХ лТОб. 

Йіг бжмТОмОйж кО лТжгаОккя Са'єзмО кПТФХСйСУмі ТСеФйіюмьУя: 
О) зСрмж, УлиОпПкі лиОмкжзСй лСгОмзіб яз бОТміУмь оіккжХ лОлПТіб, гПТжбОмжбіб 

(гПТжбОмжбкжХ зСкмТОзміб) мО йОРкСбжХ лТОб, лСвОрПккя язжХ бігаФиСУя рияХСй лПТПгОпі 
Са'єзмО кПТФХСйСУмі (ОаС РСвС пОУмжкж); 

а) зСрмж, лПТПгОкі б ФлТОбиіккя ФлТОбжмПию нСкгФ нікОкУФбОккя аФгібкжомбО; 
б) бжмТОмж, лСкПУПкі кО лТжгаОккя Са'єзмО кПТФХСйСУмі кО ПмОлі кПеОбПТрПкСвС 

аФгібкжомбО; 
в) бОТміУмь Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / 

йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, лПТПгОкСвС лиОмкжзФ лСгОмзФ Ф биОУкіУмь яз СлиОмО РСвС 
пОУмзж Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО лТж бжХСгі мОзСвС лиОмкжзО 
лСгОмзіб іе УзиОгФ ФпОУкжзіб юТжгжпкСї СУСаж; 

ґ) бОТміУмь лТПгйПмО ілСмПзж, еО язСю ілСмПзСгПТдОмПиь кОаФб Ф биОУкіУмь лТПгйПм 
ілСмПзж; 

г) бжмТОмж кО лТжгаОккя Са'єзмО кПТФХСйСУмі кО лігУмОбі гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ, йікж, 
Ф мСйФ пжУиі бОТміУмь йОРкО, сС аФиС лПТПгОкС яз зСйлПкУОоія еО мОзжйж гСвСбСТОйж; 

П) ТПєУмТОоіРкі еаСТж, гПТдОбкП йжмС мО ОкОиСвіпкі лиОмПді, сС егіРУкююмьУя Ф еб'яезФ е 
лТжгаОккяй (СмТжйОккяй) лТОб кО Са'єзм кПТФХСйСУмі; 

є) бОТміУмь Са'єзмО кПТФХСйСУмі, сС аФб еОгПзиОТСбОкжР СУСаСю яз Са'єзм гПзиОТФбОккя 
Ф лСТягзФ СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, біглСбігкС гС 
лігТСегіиФ 94 ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ; 

д) бОТміУмь Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / 
йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, сС аФб СмТжйОкжР лТж иізбігОоії (лТжлжкПккі) юТжгжпкСї 
СУСаж (Ф мСйФ пжУиі ікСеПйкСї) ОаС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж (Ф мСйФ пжУиі 
ікСеПйкСвС) лиОмкжзСй лСгОмзіб - ОзоіСкПТСй (ФпОУкжзСй, лОТмкПТСй, лОРСбжзСй, 
еОУкСбкжзСй, зСкмТСиююпСю СУСаСю); 

е) бжмТОмж, лСкПУПкі кО аФгібкжомбС Са'єзмО кПТФХСйСУмі; 
ж) бжмТОмж, лСкПУПкі кО лТжгаОккя кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / 

йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі. 
Иа'єзм кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькжР Са'єзм кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкіР Са'єзм 

кПТФХСйСУмі, лСгОТСбОкжР лиОмкжзФ лСгОмзФ, ббОдОємьУя лТжгаОкжй еО бОТміУмю, сС 
гСТібкює УФйі гПТдОбкСвС йжмО, ТПєУмТОоіРкСвС еаСТФ пж ікржХ ОкОиСвіпкжХ лиОмПдіб, 
лСгОмзіб мО еаСТіб, УлиОпПкжХ Ф еб'яезФ е мОзжй гОТФбОккяй. 

КСеТОХФкСз ейПкрПккя гСХСгФ біг лТСгОдФ Са'єзміб кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, лСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО мО біг бігУмФлиПккя лТОб еО гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ 
кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, сСгС 
язСвС УлиОпПкС пОУмзСбС оікФ мО еОТПєУмТСбОкС СамядПккя ТПпСбжХ лТОб кО зСТжУмь 
лСзФлоя, кО УФйж гСебСиПкжХ бжмТОм лТСбСгжмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ УОйСУміРкС, О язсС 
УмСТСкСю біглСбігкСвС гСвСбСТФ є юТжгжпкО СУСаО пж УОйСеОРкямО СУСаО, - мОзСю СУСаСю. 

ЙТж оьСйФ язсС лиОмкжз лСгОмзФ УзСТжУмОбУя лТОбСй кО еОТОХФбОккя бжмТОм, бік 
еСаСб'яеОкжР еОгПзиОТФбОмж гСХСгж біг ФУіХ СлПТОоіР е лТСгОдФ, йікж пж ікрСвС бігпФдПккя 
біглСбігкжХ Са'єзміб, егіРУкПкжХ лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ, б мСйФ пжУиі і Ф ТОеі 
язсС УмСТСкСю біглСбігкСвС гСвСбСТФ є юТжгжпкО СУСаО пж УОйСеОРкямО СУСаО. 

КСлії гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь еОекОпПкі бжмТОмж, кОгОюмьУя ТОеСй е лСгОмзСбСю 
гПзиОТОоією. 

172.3. ДСХіг біг лТСгОдФ Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі бжекОпОємьУя бжХСгяпж е оікж, еОекОпПкСї б 
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гСвСбСТі зФлібиі-лТСгОдФ, ОиП кП кждпП СоікСпкСї бОТмСУмі мОзСвС Са'єзмО, ТСеТОХСбОкСї 
йСгФиПй ПиПзмТСккСвС бжекОпПккя СоікСпкСї бОТмСУмі ЄгжкСї аОеж гОкжХ ебіміб лТС СоікзФ, 
ОаС кП кждпП ТжкзСбСї бОТмСУмі мОзСвС Са'єзмО, бжекОпПкСї УФа'єзмСй СоікСпкСї гіяиькСУмі 
(СоікюбОпПй) біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО мО еОекОпПкСї Ф ебімі лТС СоікзФ, 
еОТПєУмТСбОкСйФ б ЄгжкіР аОеі гОкжХ ебіміб лТС СоікзФ. 

ЄгжкО аОеО гОкжХ ебіміб лТС СоікзФ (гОиі - ЄгжкО аОеО) - гПТдОбкО ОбмСйОмжеСбОкО 
ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкО УжУмПйО, гС УзиОгФ язСї бХСгямь аОеО гОкжХ, лТСвТОйкП 
еОаПелПпПккя, йСгФиь ПиПзмТСккСвС бжекОпПккя СоікСпкСї бОТмСУмі, УПТбіУ лСУиФвж 
ПиПзмТСккСвС бжекОпПккя СоікСпкСї бОТмСУмі мО ОбмСйОмжпкСвС нСТйФбОккя ПиПзмТСккжХ 
гСбігСз лТС СоікСпкФ бОТміУмь Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі. 

ЄгжкО аОеО еОаПелПпФє: 
1) бкПУПккя, СкСбиПккя, УмбСТПккя, еаПТівОккя, лПТПгОбОккя мО ОбмСйОмжпкП 

СлТжиюгкПккя біглСбігкСї ікнСТйОоії лТС Са'єзм кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькжР Са'єзм 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкіР Са'єзм кПТФХСйСУмі мО РСвС бОТміУмь (зТій 
ікнСТйОоії лТС кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ еПйПиькСї гіиякзж); 

2) ТПєУмТОоію, ОбмСТжеОоію (ігПкмжнізОоію) УФа'єзміб СоікСпкСї гіяиькСУмі (СоікюбОпіб) 
мО кСмОТіФУіб; 

3) бкПУПккя УФа'єзмОйж СоікСпкСї гіяиькСУмі (СоікюбОпОйж) ебіміб лТС СоікзФ мО 
ікнСТйОоії е кжХ кОлТяйФ мО аПелСУПТПгкьС гС ЄгжкСї аОеж; 

4) ТПєУмТОоію і еаПТівОккя ебіміб лТС СоікзФ б ЄгжкіР аОеі е ОбмСйОмжпкжй лТжУбСєккяй 
зСдкСйФ ебімФ ФкізОиькСвС ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО; 

5) ПиПзмТСккП бжекОпПккя СоікСпкСї бОТмСУмі Са'єзміб кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі мО ОбмСйОмжпкП 
нСТйФбОккя кО еОлжм ніежпкжХ і юТжгжпкжХ СУіа ПиПзмТСккжХ гСбігСз лТС СоікСпкФ 
бОТміУмь Са'єзміб кПТФХСйСУмі е ОбмСйОмжпкжй лТжУбСєккяй зСдкіР гСбігоі ФкізОиькСвС 
ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО; 

6) ОбмСйОмжпкжР Сайік ікнСТйОоією і гСзФйПкмОйж, гСУмФл гС язжХ егіРУкюємьУя еО 
гСлСйСвСю йПТПді ІкмПТкПм. 

ВиОУкжзСй ЄгжкСї аОеж, лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО ЄгжкФ аОеФ мО її лТСвТОйкСвС 
еОаПелПпПккя є гПТдОбО б СУСаі ЛСкгФ гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж. 

ЛСкг гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж є гПТдОмПиПй, ТСелСТягкжзСй мО ОгйікіУмТОмСТСй 
ЄгжкСї аОеж, О мОзСд биОУкжзСй бУієї ікнСТйОоії, сС йіУмжмьУя б кіР. 

ЄгжкО аОеО лСбжккО еОаПелПпФбОмж еаПТПдПккя мО кОиПдкжР еОХжУм бУієї ікнСТйОоії 
сСгС Са'єзміб кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС 
Са'єзмО кПТФХСйСУмі, СоікСпкО бОТміУмь язжХ бжекОпОємьУя мО лПТПбіТяємьУя, йСдижбіУмь 
гСУмФлФ гС ікнСТйОоії УФа'єзміб СоікСпкСї гіяиькСУмі (СоікюбОпіб), кСмОТіФУіб мО 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб Ф йПдОХ лСбкСбОдПкь. 

ІкнСТйОоія ЄгжкСї аОеж лТС Са'єзм кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькжР Са'єзм кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО / йОРаФмкіР Са'єзм кПТФХСйСУмі мО РСвС бОТміУмь, Ф мСйФ пжУиі ебімж лТС СоікзФ, 
ОбмСйОмжпкС СлТжиюгкюємьУя кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі ЛСкгФ гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж б 
ТПджйі ТПОиькСвС пОУФ (зТій ікнСТйОоії е СайПдПкжй гСУмФлСй). ДС мОзСї ікнСТйОоії 
еОаПелПпФємьУя бігзТжмжР, лТяйжР кПОбмСТжеСбОкжР гСУмФл е йСдижбіУмю еОбОкмОдПккя Ф 
нСТйОмі бігзТжмжХ гОкжХ. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ гС ікнСТйОоії е СайПдПкжй гСУмФлСй кП кОиПджмь ікнСТйОоія 
лТС УФа'єзміб СоікСпкСї гіяиькСУмі (СоікюбОпіб). 

ЙСТягСз бПгПккя ЄгжкСї аОеж еОмбПТгдФємьУя ЛСкгСй гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж еО 
лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж. 

З йПмСю нСТйФбОккя ікнСТйОоіРкСї СУкСбж гия бжекОпПккя СоікСпкСї бОТмСУмі Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі ЛСкг гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж бжзСТжУмСбФє ікнСТйОоіРкі гдПТПиО е 
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бігзТжмжй гСУмФлСй мО гОкі лТС оікж, еОекОпПкі б гСвСбСТОХ зФлібиі-лТСгОдФ Са'єзміб 
кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі, бкПУПкі кСмОТіФУОйж гС ЄгжкСї аОеж, О мОзСд гОкі лТС ТжкзСбФ бОТміУмь 
Са'єзміб кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС 
Са'єзмО кПТФХСйСУмі, бкПУПкі гС ЄгжкСї аОеж кО лігУмОбі ебіміб лТС СоікзФ. 

ВжекОпПккя СоікСпкСї бОТмСУмі Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі егіРУкюємьУя ОбмСйОмжпкС, кО лігУмОбі 
гОкжХ лТС Са'єзм кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькжР Са'єзм кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкіР 
Са'єзм кПТФХСйСУмі, бкПУПкжХ гС ЄгжкСї аОеж аФгь-язСю СУСаСю еО гСлСйСвСю йПТПді 
ІкмПТкПм, сС лігмбПТгдФюмьУя СніоіРкжйж гСзФйПкмОйж кО мОзжР Са'єзм. ЙПТПиіз гОкжХ, язі 
бкСУямьУя СУСаСю гС ЄгжкСї аОеж е йПмСю бжекОпПккя СоікСпкСї бОТмСУмі Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі, еОмбПТгдФємьУя ЛСкгСй гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж. 

ЗО ТПеФиьмОмСй бжекОпПккя СоікСпкСї бОТмСУмі Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі ЄгжкСю аОеСю нСТйФємьУя 
гСбігзО лТС РСвС СоікСпкФ бОТміУмь е ОбмСйОмжпкжй лТжУбСєккяй зСдкіР гСбігоі 
ФкізОиькСвС ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО. 

ЯзсС СУСаО кП лСвСгдФємьУя е ТПеФиьмОмОйж ОбмСйОмжпкСвС бжекОпПккя СоікСпкСї 
бОТмСУмі Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / 
йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, бСкО йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС УФа'єзмО СоікСпкСї 
гіяиькСУмі (СоікюбОпО) е йПмСю бжекОпПккя ТжкзСбСї бОТмСУмі мОзСвС Са'єзмО. 

ВкПУПккя ікнСТйОоії еі ебіміб лТС СоікзФ гС ЄгжкСї аОеж егіРУкюємьУя УФа'єзмСй 
СоікСпкСї гіяиькСУмі (СоікюбОпПй) кО лігУмОбі ебімФ лТС СоікзФ, ПиПзмТСккО бПТУія язСвС 
еаПТівОємьУя б ЄгжкіР аОеі. ЙПТПиіз гОкжХ лТС Са'єзм кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі еі ебімФ лТС СоікзФ, язі 
бкСУямьУя УФа'єзмСй СоікСпкСї гіяиькСУмі (СоікюбОпПй) гС ЄгжкСї аОеж е йПмСю ТПєУмТОоії 
ебімФ Ф ЄгжкіР аОеі, еОмбПТгдФємьУя ЛСкгСй гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж. Збімж лТС СоікзФ 
ТПєУмТФюмьУя б ЄгжкіР аОеі УФа'єзмОйж СоікСпкСї гіяиькСУмі (СоікюбОпОйж) бжзиюпкС е 
бжзСТжУмОккяй збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ СоікюбОпіб, язі аПелСУПТПгкьС 
лТСбСгжиж СоікзФ. 

КПєУмТОоія ебімФ лТС СоікзФ е лТжУбСєккяй РСйФ ФкізОиькСвС ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО 
егіРУкюємьУя ЄгжкСю аОеСю еО ФйСбж, сС бжекОпПкО Ф ебімі лТС СоікзФ ТжкзСбО бОТміУмь 
Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС 
Са'єзмО кПТФХСйСУмі лПТПаФбОє б йПдОХ гСлФУмжйСвС 25-бігУСмзСбСвС оікСбСвС гіОлОеСкФ 
ТжкзСбжХ оік кО УлібУмОбкі Са'єзмж кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькі Са'єзмж кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, ікнСТйОоія лТС язі йіУмжмьУя Ф ЄгжкіР аОеі. 
АивСТжмйж бУмОкСбиПккя ЄгжкСю аОеСю УлібУмОбкжХ Са'єзміб кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькжХ 
Са'єзміб кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкіХ Са'єзміб кПТФХСйСУмі бжекОпОюмьУя 
ЛСкгСй гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж. 

К ТОеі язсС бжекОпПкО Ф ебімі лТС СоікзФ ТжкзСбО бОТміУмь Са'єзмО кПТФХСйСУмі, 
кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі 
бжХСгжмь еО йПді гСлФУмжйСвС 25-бігУСмзСбСвС оікСбСвС гіОлОеСкФ, ЄгжкО аОеО 
ОбмСйОмжпкС бігйСбияє б ТПєУмТОоії мОзСвС ебімФ. К мОзСйФ ТОеі СУСаО, язО бжзСТжУмСбФє 
ебім лТС СоікзФ, ОаС УФа'єзм СоікСпкСї гіяиькСУмі (СоікюбОп) йОє лТОбС лТСмявСй л'ямж 
ТСаСпжХ гкіб е гкя бігйСбж Ф ТПєУмТОоії ебімФ лТС СоікзФ ебПТкФмжУя пПТПе ЄгжкФ аОеФ ОаС 
лжУьйСбС гС ЛСкгФ гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж іе еОябСю лТС еОаПелПпПккя ТПоПкеФбОккя 
ебімФ лТС СоікзФ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СоікзФ йОРкО, йОРкСбжХ лТОб мО 
лТСнПУіРкФ СоікСпкФ гіяиькіУмь". ЛСкг гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж ТСевиягОє мОзФ еОябФ кП 
аіиьрП л'ямж ТСаСпжХ гкіб е йСйПкмФ СмТжйОккя мО лТжРйОє біглСбігкП ТірПккя. ЗОекОпПкП 
ТірПккя кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя ліУия РСвС лТжРкяммя ТПєУмТФємьУя ЛСкгСй 
гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж б ЄгжкіР аОеі. Збім лТС СоікзФ еО ТПеФиьмОмОйж ТПоПкеФбОккя 
лігиявОє ТПєУмТОоії б ЄгжкіР аОеі іе лТжУбСєккяй РСйФ ФкізОиькСвС ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО, 
еО ФйСбж лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя. 
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ДСУмФл, бкПУПккя, лПТПбіТзО ікнСТйОоії гС/е ЄгжкСї аОеж егіРУкююмьУя аПеСлиОмкС. 
ЛСТйФбОккя ПиПзмТСккжХ гСбігСз лТС СоікСпкФ бОТміУмь Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС 
Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі егіРУкюємьУя 
аПеСлиОмкС. 

Збім лТС СоікзФ, кП еОТПєУмТСбОкжР Ф ЄгжкіР аОеі, аПе лТжУбСєкСвС ФкізОиькСвС 
ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО біглСбігкС гС бжйСв оієї УмОммі ОаС е гОмж ТПєУмТОоії язСвС йжкФиС 
аіиьрП рПУмж йіУяоіб, гия оіиПР СлСгОмзФбОккя кП еОУмСУСбФємьУя. ЄгжкО аОеО кП 
лТжУбСює ФкізОиькжР ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ ебімФ лТС СоікзФ, язсС е гОмж ебімФ лТС СоікзФ 
(ОаС Ф ТОеі егіРУкПккя ТПоПкеФбОккя ебімФ лТС СоікзФ - е гОмж еОбПТрПккя мОзСвС 
ТПоПкеФбОккя) йжкФиС аіиьрП л'ямж ТСаСпжХ гкіб. 

Йіг пОУ лСУбігпПккя лТОбСпжкіб е лТСгОдФ (СайікФ) пж ікрСвС бігпФдПккя Са'єзміб 
кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі кСмОТіФУ лПТПбіТяє ейіУм ПиПзмТСккСї гСбігзж лТС СоікСпкФ бОТміУмь Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі кО гСУмСбіТкіУмь гОкжХ лТС Са'єзм кПТФХСйСУмі, ФкізОиькжР ТПєУмТОоіРкжР 
кСйПТ мО гОмФ нСТйФбОккя оієї гСбігзж ОаС ТПєУмТОоії ебімФ лТС СоікзФ б ЄгжкіР аОеі мО 
кОябкіУмь лТжУбСєкСвС РСйФ ФкізОиькСвС ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО, О мОзСд ебіТяє 
ікнСТйОоію лТС УФа'єзмО СоікСпкСї гіяиькСУмі (СоікюбОпО) мО ТжкзСбФ бОТміУмь Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі, язі йіУмямьУя Ф ебімі лТС СоікзФ, е гОкжйж ЄгжкСї аОеж. 

ДСбігзО лТС СоікСпкФ бОТміУмь Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі еО ТПеФиьмОмОйж ПиПзмТСккСвС бжекОпПккя 
СоікСпкСї бОТмСУмі є пжккСю блТСгСбд 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя її нСТйФбОккя ЄгжкСю 
аОеСю. 

ДСУмФл кСмОТіФУО гС ЄгжкСї аОеж гия лПТПбіТзж нОзмФ нСТйФбОккя ЄгжкСю аОеСю 
гСбігзж лТС СоікСпкФ бОТміУмь Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі пж ТПєУмТОоії ебімФ лТС СоікзФ б ЄгжкіР аОеі 
мО лТжУбСєккя РСйФ ФкізОиькСвС ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО, О мОзСд гия бкПУПккя гС ЄгжкСї 
аОеж ікнСТйОоії лТС оікФ Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, еОекОпПкФ б гСвСбСТі зФлібиі-лТСгОдФ, сС 
кжй лСУбігпФємьУя, є аПеСлиОмкжй. 

К ТОеі СайікФ Са'єзмО кПТФХСйСУмі гСХіг лиОмкжзО лСгОмзФ Ф бжвиягі СмТжйОкСї кжй 
вТСрСбСї зСйлПкУОоії біг бігпФдПккя Са'єзмО кПТФХСйСУмі, бжекОпПкСвС: 

О) ОаеОоСй лПТржй лФкзмФ 172.1 оієї УмОммі, - кП СлСгОмзСбФємьУя; 
а) лФкзмСй 172.2 оієї УмОммі, - СлСгОмзСбФємьУя еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.2 

УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 
172.4. Йіг пОУ лТСбПгПккя СлПТОоіР е лТСгОдФ (СайікФ) Са'єзміб кПТФХСйСУмі, 

кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі йід 
ніежпкжйж СУСаОйж кСмОТіФУ лСУбігпФє біглСбігкжР гСвСбіТ еО кОябкСУмі ПиПзмТСккСї 
гСбігзж лТС СоікСпкФ бОТміУмь мОзСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі ОаС ебімФ лТС СоікзФ, 
еОТПєУмТСбОкСвС біглСбігкС гС лФкзмФ 172.3 оієї УмОммі, мО гСзФйПкмО лТС УлиОмФ лСгОмзФ гС 
аюгдПмФ УмСТСкСю (УмСТСкОйж) гСвСбСТФ і бкСУжмь гС ЄгжкСї аОеж ікнСТйОоію лТС оікФ 
гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ. 

ЗСмОТіФУ сСзбОТмОиФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй ТСегіиСй гия лСгОмзСбСвС 
ТСеТОХФкзФ, лСгОє гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй ТСемОрФбОккя гПТдОбкСї 
кСмОТіОиькСї зСкмСТж ОаС ТСаСпСвС йіУоя лТжбОмкСвС кСмОТіФУО ікнСТйОоію лТС лСУбігпПкі 
кжй лТСмявСй ебімкСвС збОТмОиФ гСвСбСТж зФлібиі-лТСгОдФ (йікж) йід ніежпкжйж СУСаОйж, 
бзиюпОюпж ікнСТйОоію лТС оікФ мОзжХ гСвСбСТіб мО ТСейіТ УлиОпПкСвС лСгОмзФ Ф ТСеТіеі 
зСдкСвС гСвСбСТФ. 

172.5. ЛФйО лСгОмзФ бжекОпОємьУя мО УОйСУміРкС УлиОпФємьУя пПТПе аОкзж, 
кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ вТСрПР: 
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О) СУСаСю, язО лТСгОє ОаС Сайікює е ікрСю ніежпкСю СУСаСю кПТФХСйіУмь, кПлСгіиькжР 
Са'єзм кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкіР Са'єзм кПТФХСйСУмі, - гС кСмОТіОиькСвС 
лСУбігпПккя гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ, йікж; 

а) СУСаСю, Ф биОУкСУмі язСї лПТПаФбОб Са'єзм кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькжР Са'єзм 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкіР Са'єзм кПТФХСйСУмі, бігпФдПкжР еО ТірПккяй УФгФ 
лТС ейікФ биОУкжзО мО лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО мОзП йОРкС. ЛіежпкО СУСаО еСаСб'яеОкО 
бігСаТОежмж гСХСг біг мОзСвС бігпФдПккя Ф ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії. 

172.6. К ТОеі кПбпжкПккя кСмОТіОиькСї гії сСгС лСУбігпПккя гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ, 
йікж Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС 
Са'єзмО кПТФХСйСУмі, еО язжй УлиОпПкС лСгОмСз, лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС кО лСбПТкПккя 
кОгйіТФ УлиОпПкСї УФйж лСгОмзФ кО лігУмОбі лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, лСгОкСї б 
ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, мО лігмбПТгкжХ гСзФйПкміб лТС нОзмжпкФ УлиОмФ лСгОмзФ. 

172.7. ИгкСпОУкС е гією лФкзмФ 172.4 оієї УмОммі, язсС УмСТСкСю гСвСбСТФ зФлібиі-
лТСгОдФ, йікж пж ікрСвС бігУФгдПккя Са'єзмО кПТФХСйСвС йОРкО, кПлСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, лСгіиькСвС Са'єзмО 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО мО біг бігУмФлиПккя лТОб еО гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ 
кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі, сСгС 
язСвС УлиОпПкС пОУмзСбС оікФ мО еОТПєУмТСбОкС СамядПккя ТПпСбжХ лТОб кО зСТжУмь 
лСзФлоя, є юТжгжпкО СУСаО пж УОйСеОРкямО СУСаО, мОзО СУСаО є лСгОмзСбжй ОвПкмСй 
лиОмкжзО лСгОмзФ сСгС кОТОХФбОккя, ФмТжйОккя мО УлиОмж (лПТПТОХФбОккя) гС аюгдПмФ 
лСгОмзФ е гСХСгіб, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ біг мОзСвС лТСгОдФ (СайікФ). 

172.8. Дия оіиПР оієї УмОммі ліг лТСгОдПй ТСеФйіємьУя аФгь-язжР лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі 
ОаС аФгь-язжХ ікржХ ОкОиСвіпкжХ лТОб кО Са'єзмж кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькжР Са'єзм 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкіР Са'єзм кПТФХСйСУмі, лСгіиькжР Са'єзм 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО, зТій їХ ФУлОгзФбОккя мО гОТФбОккя. 

172.9. ДСХіг біг СлПТОоіР е лТСгОдФ (СайікФ) Са'єзміб кПТФХСйСУмі, сС егіРУкююмьУя 
ніежпкжйж СУСаОйж - кПТПежгПкмОйж, СлСгОмзСбФємьУя евігкС іе оією УмОммПю б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ гия ТПежгПкміб, еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС 
КСгПзУФ. 

172.10. ЙТСгОд ТПежгПкмОйж мО кПТПежгПкмОйж ФУлОгзСбОкСвС (СмТжйОкСвС б 
лСгОТФкСз) Са'єзмО кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / 
йОРаФмкьСвС Са'єзмО кПТФХСйСУмі лігиявОє СлСгОмзФбОккю евігкС іе лСиСдПккяйж оієї 
УмОммі. 

172.11. ЙСТягСз бжекОпПккя СоікСпкСї бОТмСУмі кПТФХСйСУмі мО Са'єзміб кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО, кПлСгіиькСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО 
кПТФХСйСУмі, сС лТСгОюмьУя (СайікююмьУя), бжекОпОємьУя ЛСкгСй гПТдОбкСвС йОРкО 
КзТОїкж. 

ЛмОммя 173. ЙСТягСз СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС СайікФ Са'єзміб ТФХСйСвС 
йОРкО 

173.1. ДСХіг лиОмкжзО лСгОмзФ біг лТСгОдФ (СайікФ) Са'єзмО ТФХСйСвС йОРкО лТСмявСй 
ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ СлСгОмзСбФємьУя еО УмОбзСю, бжекОпПкСю б лФкзмі 167.2 УмОммі 
167 оьСвС КСгПзУФ. 

ДСХіг біг лТСгОдФ (СайікФ) Са'єзмО ТФХСйСвС йОРкО (зТій иПвзСбжХ ОбмСйСаіиіб, 
йСмСожзиіб, йСлПгіб) бжекОпОємьУя бжХСгяпж е оікж, еОекОпПкСї Ф гСвСбСТі зФлібиі-лТСгОдФ 
(йікж), ОиП кП кждпП СоікСпкСї бОТмСУмі оьСвС Са'єзмО, бжекОпПкСї евігкС іе еОзСкСй. 

ДСХіг біг лТСгОдФ (СайікФ) иПвзСбСвС ОбмСйСаіия, йСмСожзиО, йСлПгО бжекОпОємьУя 
бжХСгяпж е оікж, еОекОпПкСї Ф гСвСбСТі зФлібиі-лТСгОдФ (йікж), ОиП кП кждпП 
УПТПгкьСТжкзСбСї бОТмСУмі біглСбігкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ОаС кП кждпП РСвС ТжкзСбСї 
бОТмСУмі, бжекОпПкСї евігкС іе еОзСкСй (еО бжаСТСй лиОмкжзО лСгОмзФ). 

ЛПТПгкьСТжкзСбО бОТміУмь иПвзСбжХ ОбмСйСаіиіб, йСмСожзиіб, йСлПгіб бжекОпОємьУя 
сСзбОТмОиФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
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гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж (гия зСдкСї йОТзж, йСгПиі мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб е ФТОХФбОккяй 
ТСзФ бжлФУзФ мО лТСаівФ, кО лігУмОбі ОкОиіеФ нОзмжпкжХ оік лТСгОдФ біглСбігкжХ 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб), і СлТжиюгкюємьУя кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оьСвС СТвОкФ б ТПджйі 
біиькСвС гСУмФлФ гС 10 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО ебімкжй збОТмОиСй. 

173.2. Яз бжкямСз іе лСиСдПкь лФкзмФ 173.1 оієї УмОммі, гСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй 
лСгОмзФ біг лТСгОдФ (СайікФ) лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ СгкСвС е Са'єзміб 
ТФХСйСвС йОРкО Ф бжвиягі иПвзСбСвС ОбмСйСаіия мО/ОаС йСмСожзиО, мО/ОаС йСлПгО, кП 
лігиявОє СлСгОмзФбОккю. 

ДСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ біг лТСгОдФ (СайікФ) лТСмявСй ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) ТСзФ гТФвСвС Са'єзмО ТФХСйСвС йОРкО Ф бжвиягі иПвзСбСвС ОбмСйСаіия мО/ОаС 
йСмСожзиО, мО/ОаС йСлПгО, лігиявОє СлСгОмзФбОккю еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.2 
УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

ДСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ біг лТСгОдФ (СайікФ) лТСмявСй ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) ТСзФ мТПмьСвС мО кОУмФлкжХ Са'єзміб ТФХСйСвС йОРкО Ф бжвиягі иПвзСбСвС 
ОбмСйСаіия мО/ОаС йСмСожзиО, мО/ОаС йСлПгО ОаС ікрСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ лігиявОє 
СлСгОмзФбОккю еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

ДСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ біг лТСгОдФ (СайікФ) лТСмявСй ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) ТСзФ мТПмьСвС мО кОУмФлкжХ Са'єзміб ТФХСйСвС йОРкО Ф бжвиягі иПвзСбСвС 
ОбмСйСаіия мО/ОаС йСмСожзиО, мО/ОаС йСлПгО ОаС ікрСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, йСдП аФмж 
ейПкрПкжР кО бОТміУмь мОзСвС Са'єзмО ТФХСйСвС йОРкО, сС аФиО еОгПзиОТСбОкО СУСаСю яз 
Са'єзм гПзиОТФбОккя Ф лСТягзФ СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя), 
біглСбігкС гС лігТСегіиФ 94 ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ. 

173.3. К ТОеі язсС УмСТСкСю гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ Са'єзмО ТФХСйСвС йОРкО є 
юТжгжпкО СУСаО пж УОйСеОРкямО СУСаО, мОзО СУСаО ббОдОємьУя лСгОмзСбжй ОвПкмСй 
лиОмкжзО лСгОмзФ мО еСаСб'яеОкО бжзСкОмж бУі бжекОпПкі ожй ТСегіиСй нФкзоії лСгОмзСбСвС 
ОвПкмО. ЙТж оьСйФ лСгОмзСбжР ОвПкм ФмТжйФє лСгОмСз еО УмОбзОйж, бжекОпПкжйж 
біглСбігкС гС лФкзміб 173.1 ОаС 173.2 оієї УмОммі е ФТОХФбОккяй ікнСТйОоії лТС пПТвСбіУмь 
лТСгОдФ ТФХСйСвС йОРкО, еОекОпПкСї лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф гСвСбСТі зФлібиі-лТСгОдФ пж б 
СзТПйіР еОябі. 

К ТОеі лТСгОдФ (СайікФ) Са'єзмО ТФХСйСвС йОРкО еО лСУПТПгкжомбСй юТжгжпкСї СУСаж (її 
ніиії, біггіиПккя, ікрСвС бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ) ОаС лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО пж 
ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя ОаС ФзиОгПккя мО СнСТйиПккя гСвСбСТіб бігпФдПккя 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб Ф лТжУФмкСУмі лСУОгСбжХ СУіа СТвОкіб, язі егіРУкююмь ТПєУмТОоію 
(лПТПТПєУмТОоію) мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, мОзжР лСУПТПгкжз ОаС біглСбігкжР СТвОк бжзСкФє 
нФкзоії лСгОмзСбСвС ОвПкмО УмСУСбкС лСгОккя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ікнСТйОоії лТС 
УФйФ гСХСгФ мО УФйФ УлиОпПкСвС гС аюгдПмФ лСгОмзФ б лСТягзФ мО УмТСзж, бУмОкСбиПкі гия 
лСгОмзСбСвС ТСеТОХФкзФ, О лиОмкжз лСгОмзФ ліг пОУ ФзиОгОккя гСвСбСТФ еСаСб'яеОкжР 
УОйСУміРкС УлиОмжмж гС аюгдПмФ лСгОмСз е гСХСгФ біг СлПТОоіР е лТСгОдФ (СайікФ) Са'єзміб 
ТФХСйСвС йОРкО. 

173.4. Йіг пОУ лТСбПгПккя СлПТОоіР е бігпФдПккя Са'єзміб ТФХСйСвС йОРкО б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ оією УмОммПю: 

 кСмОТіФУ лСУбігпФє біглСбігкжР гСвСбіТ зФлібиі-лТСгОдФ (йікж) Са'єзміб ТФХСйСвС 
йОРкО (зТій иПвзСбжХ ОбмСйСаіиіб, йСмСожзиіб, йСлПгіб) еО кОябкСУмі гСзФйПкмО 
лТС СоікзФ йОРкО мО гСзФйПкмО лТС УлиОмФ гС аюгдПмФ лТСгОбоПй (УмСТСкОйж 
гСвСбСТФ йікж) лСгОмзФ, СапжУиПкСвС бжХСгяпж іе оікж, еОекОпПкСї б гСвСбСТі; 

 лТж лТСгОдФ (Сайікі) иПвзСбжХ ОбмСйСаіиіб, йСмСожзиіб, йСлПгіб біглСбігкі 
гСвСбСТж лСУбігпФюмьУя кСмОТіФУСй еО кОябкСУмі гСзФйПкмО лТС УлиОмФ гС 
аюгдПмФ лТСгОбоПй (УмСТСкОйж гСвСбСТФ йікж) лСгОмзФ, СапжУиПкСвС бжХСгяпж іе 
еОекОпПкСї Ф гСвСбСТі зФлібиі-лТСгОдФ (йікж), ОиП кП кждпП УПТПгкьСТжкзСбСї 
бОТмСУмі мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/403-2013-%D0%BF#n9


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 412 gazeta.vobu.ua 
 

 язсС лТж лТСгОдФ (Сайікі) иПвзСбжХ ОбмСйСаіиіб, йСмСожзиіб, йСлПгіб 
лТСбСгжмьУя їХ СоікзО біглСбігкС гС еОзСкФ, кСмОТіФУ лСУбігпФє біглСбігкі 
гСвСбСТж еО кОябкСУмі гСзФйПкмО лТС УлиОмФ гС аюгдПмФ лТСгОбоПй (УмСТСкОйж 
гСвСбСТФ йікж) лСгОмзФ, СапжУиПкСвС бжХСгяпж е мОзСї СоікСпкСї бОТмСУмі мОзжХ 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, мО гСзФйПкмО лТС СоікзФ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

ЗСмОТіФУ сСзбОТмОиФ лСгОє гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй ТСемОрФбОккя 
гПТдОбкСї кСмОТіОиькСї зСкмСТж ОаС ТСаСпСвС йіУоя лТжбОмкСвС кСмОТіФУО ікнСТйОоію лТС 
лСУбігпПкі гСвСбСТж зФлібиі-лТСгОдФ (йікж), лТС бОТміУмь зСдкСвС гСвСбСТФ мО лТС УФйФ 
УлиОпПкСвС лСгОмзФ Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй ТСегіиСй гия лСгОмзСбСвС ТСеТОХФкзФ; 

 УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, язжР кОгОє лСУиФвж е ФзиОгПккя аіТдСбжХ ФвСг ОаС аПТП 
ФпОУмь б їХ ФзиОгПккі еО кОябкСУмі СоікСпкСї бОТмСУмі мОзСвС ТФХСйСвС йОРкО мО 
гСзФйПкмО лТС УлиОмФ лСгОмзФ УмСТСкОйж гСвСбСТФ, сСзбОТмОиФ лСгОє гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ікнСТйОоію лТС мОзі ФвСгж, бзиюпОюпж ікнСТйОоію лТС 
УФйФ гСХСгФ мО УФйФ УлиОпПкСвС гС аюгдПмФ лСгОмзФ, б лСТягзФ мО УмТСзж, 
бУмОкСбиПкі гия лСгОмзСбСвС ТСеТОХФкзФ. 

ИТвОкж, Ф лТжУФмкСУмі лСУОгСбжХ СУіа язжХ йід ніежпкжйж СУСаОйж егіРУкююмьУя 
ФзиОгПккя мО СнСТйиПккя гСвСбСТіб зФлібиі-лТСгОдФ (йікж, лСУмОбзж), О мОзСд ікржХ 
гСвСбСТіб, егіРУкююмь Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ ТПєУмТОоію мОзжХ мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб еО кОябкСУмі СоікСпкСї ОаС УПТПгкьСТжкзСбСї бОТмСУмі мОзСвС ТФХСйСвС йОРкО мО 
гСзФйПкмО лТС УлиОмФ лСгОмзФ УмСТСкОйж гСвСбСТФ, СапжУиПкСвС б ФУмОкСбиПкСйФ ожй 
КСгПзУСй лСТягзФ, мО сСзбОТмОиФ лСгОюмь гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ікнСТйОоію лТС мОзі 
гСвСбСТж (ФвСгж), бзиюпОюпж ікнСТйОоію лТС УФйФ гСХСгФ мО УФйФ УлиОпПкСвС гС аюгдПмФ 
лСгОмзФ, б лСТягзФ мО УмТСзж, бУмОкСбиПкі гия лСгОмзСбСвС ТСеТОХФкзФ. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ лиОмкжз лСгОмзФ УОйСУміРкС бжекОпОє УФйФ лСгОмзФ і УлиОпФє 
РСвС гС аюгдПмФ пПТПе аОкзж, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб лиОмідкжХ лСУиФв / ПйімПкміб 
ПиПзмТСккжХ вТСрПР. 

К ТОеі ФХбОиПккя УФгСй, мТПмПРУьзжй УФгСй ТірПккя лТС ейікФ биОУкжзО мО лПТПХіг 
лТОбО биОУкСУмі кО ТФХСйП йОРкС УФйО лСгОмзФ бжекОпОємьУя мО УОйСУміРкС УлиОпФємьУя 
пПТПе аОкзж, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб лиОмідкжХ лСУиФв / ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ вТСрПР 
СУСаСю, Ф биОУкСУмі язСї лПТПаФбОб Са'єзм ТФХСйСвС йОРкО, бігпФдПкжР еО мОзжй ТірПккяй, 
кО лігУмОбі бігСаТОдПккя кжй гСХСгФ біг мОзСвС бігпФдПккя Ф УзиОгі еОвОиькСвС ТіпкСвС 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ. 

173.5. ВжзиюпПкС. 
173.6. ДСХіг біг СлПТОоіР е лТСгОдФ (СайікФ) Са'єзміб ТФХСйСвС йОРкО, сС егіРУкююмьУя 

ніежпкжйж СУСаОйж - кПТПежгПкмОйж, СлСгОмзСбФємьУя евігкС е оією УмОммПю б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ гия ТПежгПкміб, еО УмОбзСю, бжекОпПкСю Ф лФкзмі 167.1 УмОммі 167 оьСвС 
КСгПзУФ. 

173.7. ЙТСгОд ТПежгПкмОйж мО кПТПежгПкмОйж ФУлОгзСбОкСвС (СмТжйОкСвС б лСгОТФкСз) 
Са'єзмО ТФХСйСвС йОРкО лігиявОє СлСгОмзФбОккю евігкС е лСиСдПккяйж оієї УмОммі. 

173.8. Дия оіиПР оієї УмОммі ліг лТСгОдПй ТСеФйіємьУя аФгь-язжР лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі 
кО Са'єзмж ТФХСйСвС йОРкО, зТій їХ ФУлОгзФбОккя мО гОТФбОккя. ЗСТйж оієї УмОммі кП 
еОУмСУСбФюмьУя гС СлПТОоіР е бОиюмкжйж оіккСУмяйж, язі СлСгОмзСбФюмьУя біглСбігкС гС 
ліглФкзмФ 165.1.51 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 174. ИлСгОмзФбОккя гСХСгФ, СмТжйОкСвС лиОмкжзСй лСгОмзФ б ТПеФиьмОмі 
лТжРкяммя кжй Ф УлОгсжкФ пж гОТФкСз зСрміб, йОРкО, йОРкСбжХ пж кПйОРкСбжХ лТОб 

174.1. Иа'єзмж УлОгсжкж лиОмкжзО лСгОмзФ лСгіияюмьУя е йПмСю СлСгОмзФбОккя кО: 
О) Са'єзм кПТФХСйСУмі, кПлСгіиькжР Са'єзм кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкіР Са'єзм 

кПТФХСйСУмі, лСгіиькжР Са'єзм кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО; 
а) Са'єзм ТФХСйСвС йОРкО, еСзТПйО: 
 лТПгйПм ОкмжзбОТіОмФ ОаС бжмбіТ йжУмПомбО; 
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 лТжТСгкП гСТСвСоіккП зОйіккя пж гСТСвСоіккжР йПмОи, лТжзТОУО е бжзСТжУмОккяй 
гСТСвСоіккжХ йПмОиіб мО/ОаС лТжТСгкСвС гСТСвСоіккСвС зОйіккя; 

 аФгь-язжР мТОкУлСТмкжР еОУіа мО лТжиОггя гС кьСвС; 
 ікрі бжгж ТФХСйСвС йОРкО; 

б) Са'єзм зСйПТоіРкСї биОУкСУмі, О УОйП: оіккі лОлПТж (зТій гПлСежмкСвС (СсОгкСвС), 
ілСмПпкСвС УПТмжнізОмО), зСТлСТОмжбкП лТОбС, биОУкіУмь кО Са'єзм аіекПУФ яз мОзжР, мСамС 
биОУкіУмь кО оіиіУкжР йОРкСбжР зСйлиПзУ, ікмПиПзмФОиькО (лТСйжУиСбО) биОУкіУмь ОаС 
лТОбС кО СмТжйОккя гСХСгФ біг кПї, йОРкСбі мО кПйОРкСбі лТОбО; 

в) УФйО УмТОХСбСвС бігрзСгФбОккя (УмТОХСбжХ бжлиОм) еО УмТОХСбжйж гСвСбСТОйж, О 
мОзСд УФйО, сС еаПТівОємьУя біглСбігкС кО лПкУіРкСйФ гПлСежмкСйФ ТОХФкзФ, 
кОзСлжпФбОиькСйФ лПкУіРкСйФ ТОХФкзФ, ікгжбігФОиькСйФ лПкУіРкСйФ ТОХФкзФ УлОгзСгОбоя - 
ФпОУкжзО кОзСлжпФбОиькСї УжУмПйж лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя; 

ґ) вСмібзО ОаС зСрмж, сС еаПТівОюмьУя кО ТОХФкзОХ / ПиПзмТСккжХ вОйОкояХ УлОгзСгОбоя, 
бігзТжмжХ Ф аОкзОХ, ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпОХ лиОмідкжХ 
лСУиФв / ПйімПкмОХ ПиПзмТСккжХ вТСрПР, гПлСежмкі, СсОгкі, ілСмПпкі УПТмжнізОмж, 
УПТмжнізОмж нСкгФ СлПТОоіР е кПТФХСйіУмю. 

174.2. Иа'єзмж УлОгсжкж СлСгОмзСбФюмьУя: 
174.2.1. еО кФиьСбСю УмОбзСю: 
О) Са'єзмж УлОгсжкж, сС ФУлОгзСбФємьУя пиПкОйж Уій'ї УлОгзСгОбоя лПТрСвС мО гТФвСвС 

УмФлПкіб УлСТігкПккя; 
а) бОТміУмь биОУкСУмі, еОекОпПкСї б ліглФкзмОХ "О", "а", "ґ" лФкзмФ 174.1 оієї УмОммі, сС 

ФУлОгзСбФємьУя СУСаСю, язО є СУСаСю е ікбОиігкіУмю I вТФлж ОаС йОє УмОмФУ гжмжкж-УжТСмж 
ОаС гжмжкж, лСеаОбиПкСї аОмьзібУьзСвС лізиФбОккя, мО бОТміУмь биОУкСУмі, еОекОпПкСї б 
ліглФкзмОХ "О", "а" лФкзмФ 174.1, сС ФУлОгзСбФюмьУя гжмжкСю е ікбОиігкіУмю; 

б) вТСрСбі еОСсОгдПккя, лСйісПкі гС 2 Уіпкя 1992 ТСзФ б ФУмОкСбж ИсОгкСвС аОкзФ 
ЛКЛК мО гПТдОбкСвС УмТОХФбОккя ЛКЛК, сС гіяиж кО мПТжмСТії КзТОїкж, О мОзСд Ф гПТдОбкі 
оіккі лОлПТж (СаиівОоії ДПТдОбкСї оіиьСбСї аПелТСоПкмкСї лСежзж 1990 ТСзФ, СаиівОоії 
ДПТдОбкСї бкФмТіркьСї бжвТОркСї лСежзж 1982 ТСзФ, гПТдОбкі зОекОпПРУьзі еСаСб'яеОккя 
ЛКЛК, УПТмжнізОмж ИсОгкСвС аОкзФ ЛКЛК) мО вТСрСбі еОСсОгдПккя вТСйОгяк КзТОїкж, 
лСйісПкі б ФУмОкСбж ИсОгкСвС аОкзФ КзТОїкж мО зСижркьСвС КзТгПТдУмТОХФ лТСмявСй 1992 
- 1994 ТСзіб, лСвОрПккя язжХ кП бігаФиСУя, сС ФУлОгзСбФюмьУя аФгь-язжй УлОгзСєйоПй; 

174.2.2. еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 167.2 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, бОТміУмь аФгь-
язСвС Са'єзмО УлОгсжкж, сС ФУлОгзСбФємьУя УлОгзСєйояйж, язі кП еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 
174.2.1 оьСвС лФкзмФ; 

174.2.3. еО УмОбзСю, бжекОпПкСю Ф лФкзмі 167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ, гия аФгь-язСвС 
Са'єзмО УлОгсжкж, сС ФУлОгзСбФємьУя УлОгзСєйоПй біг УлОгзСгОбоя-кПТПежгПкмО, мО гия 
аФгь-язСвС Са'єзмО УлОгсжкж, сС ФУлОгзСбФємьУя УлОгзСєйоПй-кПТПежгПкмСй біг 
УлОгзСгОбоя-ТПежгПкмО. 

174.3. ИУСаОйж, біглСбігОиькжйж еО УлиОмФ (лПТПТОХФбОккя) лСгОмзФ гС аюгдПмФ, є 
УлОгзСєйоі, язі СмТжйОиж УлОгсжкФ. 

ДСХіг Ф бжвиягі бОТмСУмі ФУлОгзСбОкСвС йОРкО (зСрмж, йОРкС, йОРкСбі пж кПйОРкСбі 
лТОбО) Ф йПдОХ, сС лігиявОє СлСгОмзФбОккю, і еОекОпОємьУя б ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, 
зТій УлОгзСєйоіб-кПТПежгПкміб, язі еСаСб'яеОкі УлиОмжмж лСгОмСз гС кСмОТіОиькСвС 
СнСТйиПккя Са'єзміб УлОгсжкж ОаС б УіиьУьзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ - гС СнСТйиПккя 
ФлСбкСбОдПкСю кО оП лСУОгСбСю СУСаСю біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 
еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж, мО УлОгзСєйоіб, язі СмТжйОиж Ф УлОгсжкФ Са'єзмж, сС 
СлСгОмзСбФюмьУя еО кФиьСбСю УмОбзСю лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, О мОзСд ікржйж 
УлОгзСєйояйж - ТПежгПкмОйж, язі УлиОмжиж лСгОмСз гС кСмОТіОиькСвС СнСТйиПккя Са'єзміб 
УлОгсжкж ОаС б УіиьУьзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ - гС СнСТйиПккя ФлСбкСбОдПкСю кО оП 
лСУОгСбСю СУСаСю біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еО йіУоПй бігзТжммя 
УлОгсжкж. 
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174.4. ЗСмОТіФУ еО йіУоПй ТСемОрФбОккя гПТдОбкСї кСмОТіОиькСї зСкмСТж ОаС ТСаСпСвС 
йіУоя лТжбОмкСвС кСмОТіФУО мО/ОаС б УіиьУьзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ - ФлСбкСбОдПкО кО оП 
лСУОгСбО СУСаО біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еО йіУоПй бігзТжммя 
УлОгсжкж сСзбОТмОиФ лСгОюмь гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ікнСТйОоію лТС бжгОпФ УбігСомб 
лТС лТОбС кО УлОгсжкФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй ТСегіиСй гия лСгОмзСбСвС 
ТСеТОХФкзФ. К мОзСйФ УОйСйФ лСТягзФ кСмОТіФУж лСгОюмь ікнСТйОоію лТС лСУбігпПккя 
гСвСбСТіб гОТФбОккя. 

ЙТж оьСйФ Ф мОзСйФ лСгОмзСбСйФ ТСеТОХФкзФ СаСб'яезСбС еОекОпОємьУя УФйО гСХСгФ Ф 
бжвиягі бОТмСУмі ФУлОгзСбОкСвС йОРкО, СмТжйОкСвС лиОмкжзСй лСгОмзФ, еОекОпПкжй Ф 
ліглФкзмі 174.2.2 оьСвС лФкзмФ. 

ЗСмОТіФУ ОаС б УіиьУьзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ - ФлСбкСбОдПкО кО оП лСУОгСбО СУСаО 
біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя бжгОє УлОгзСєйою-кПТПежгПкмФ УбігСомбС 
лТС лТОбС кО УлОгсжкФ еО кОябкСУмі гСзФйПкмО лТС УлиОмФ мОзжй УлОгзСєйоПй лСгОмзФ е 
бОТмСУмі Са'єзмО УлОгсжкж. 

174.5. АаеОо лПТржР бжзиюпПкС. 
К ТОеі лПТПХСгФ лТОбО кО СмТжйОккя УмТОХСбжХ бжлиОм евігкС іе УмОммПю 1229 МжбіиькСвС 

зСгПзУФ КзТОїкж лСгОмзСбжй ОвПкмСй є УмТОХФбОиькжз - нікОкУСбО ФУмОкСбО. 
174.6. Иа'єзмж гОТФбОккя, еОекОпПкі б лФкзмі 174.1 оієї УмОммі, лСгОТСбОкі лиОмкжзФ 

лСгОмзФ ікрСю ніежпкСю СУСаСю, СлСгОмзСбФюмьУя евігкС е лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж 
ожй ТСегіиСй гия СлСгОмзФбОккя УлОгсжкж. 

ДСХСгж Ф бжвиягі гОТФкзО, кОТОХСбОкі (бжлиОпПкі, кОгОкі) лиОмкжзФ лСгОмзФ юТжгжпкСю 
СУСаСю ОаС УОйСеОРкямСю СУСаСю, СлСгОмзСбФюмьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ожй ТСегіиСй гия СлСгОмзФбОккя гСгОмзСбСвС аиОвО. 

174.7. ВОТміУмь иПвзСбжХ ОбмСйСаіиіб, йСмСожзиіб, йСлПгіб, СмТжйОкжХ Ф УлОгсжкФ пж 
гОТФкСз, язі лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю евігкС е оією УмОммПю, бжекОпОємьУя Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ОаеОоСй мТПмій лФкзмФ 173.1 УмОммі 173 оьСвС КСгПзУФ. 

174.8. К ТОеі УлОгзФбОккя аФгь-язжХ Са'єзміб УлОгсжкж, язі СлСгОмзСбФюмьУя еО 
кФиьСбСю УмОбзСю, ТжкзСбО бОТміУмь мОзжХ Са'єзміб е йПмСю СлСгОмзФбОккя кП 
бжекОпОємьУя. 

ЯзсС Са'єзмж, лСгОТСбОкі лиОмкжзФ лСгОмзФ, СлСгОмзСбФюмьУя еО кФиьСбСю УмОбзСю, 
ТжкзСбО бОТміУмь мОзжХ Са'єзміб е йПмСю СлСгОмзФбОккя кП бжекОпОємьУя. 

В ікржХ бжлОгзОХ СмТжйОккя гСХСгіб Ф бжвиягі Са'єзміб УлОгсжкж/гОТФкзіб Са'єзмСй 
СлСгОмзФбОккя є СоікСпкО бОТміУмь ОаС ТжкзСбО бОТміУмь мОзжХ Са'єзміб УлОгсжкж/гОТФкзіб, 
бжекОпПкО біглСбігкС гС лФкзмФ 172.3 УмОммі 172 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 175. ВжекОпПккя УФйж лТСоПкміб, УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ еО зСТжУмФбОккя 
ілСмПпкжй джмиСбжй зТПгжмСй е йПмСю кОТОХФбОккя лСгОмзСбСї екждзж 

175.1. ЙиОмкжз лСгОмзФ - ТПежгПкм йОє лТОбС бзиюпжмж гС лСгОмзСбСї екждзж пОУмжкФ 
УФйж лТСоПкміб еО зСТжУмФбОккя ілСмПпкжй джмиСбжй зТПгжмСй, кОгОкжй лСежпОиькжзФ б 
кОоіСкОиькіР ОаС ікСеПйкіР бОиюмОХ, нОзмжпкС УлиОпПкжХ лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС 
ТСзФ. 

ЙТж УлиОмі лТСоПкміб еО ілСмПпкжй джмиСбжй зТПгжмСй б ікСеПйкіР бОиюмі УФйО 
лиОмПдіб еО мОзжйж лТСоПкмОйж, егіРУкПкжХ б ікСеПйкіР бОиюмі, лПТПТОХСбФємьУя Ф вТжбкі 
еО СніоіРкжй бОиюмкжй (Сайіккжй) зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС гіє кО гПкь 
УлиОмж мОзжХ лТСоПкміб. 

МОзП лТОбС бжкжзОє б ТОеі язсС еО ТОХФкСз ілСмПпкСвС джмиСбСвС зТПгжмФ аФгФємьУя пж 
зФлФємьУя джмиСбжР аФгжкСз (збОТмжТО, зійкОмО), бжекОпПкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ яз 
СУкСбкП йіУоП РСвС лТСджбОккя, еСзТПйО евігкС е лСекОпзСю б лОУлСТмі лТС ТПєУмТОоію еО 
йіУоПекОХСгдПккяй мОзСвС джмиО. 

175.2. К ТОеі язсС аФгжкСз (збОТмжТО, зійкОмО) зФлФємьУя еО ТОХФкСз ілСмПпкСвС 
джмиСбСвС зТПгжмФ, пОУмжкО УФйж лТСоПкміб, сС бзиюпОємьУя гС лСгОмзСбСї екждзж 
лиОмкжзО лСгОмзФ - лСежпОиькжзО ілСмПпкСвС джмиСбСвС зТПгжмФ, гСТібкює гСаФмзФ УФйж 
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лТСоПкміб, нОзмжпкС УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ б 
ТОХФкСз РСвС лСвОрПккя, і зСПніоієкмО, сС бТОХСбФє йікійОиькФ лиСсФ джмиО гия 
бжекОпПккя лСгОмзСбСї екждзж, ТСеТОХСбОкСвС біглСбігкС гС лФкзмФ 175.3 оієї УмОммі. 

К ТОеі язсС аФгжкСз (збОТмжТФ, зійкОмФ) еаФгСбОкС еО ТОХФкСз ілСмПпкСвС джмиСбСвС 
зТПгжмФ, пОУмжкО УФйж лТСоПкміб, сС бзиюпОємьУя гС лСгОмзСбСї екждзж лиОмкжзО лСгОмзФ 
- лСежпОиькжзО ілСмПпкСвС джмиСбСвС зТПгжмФ, кОТОХСбОкО б лПТржР Тіз лСвОрПккя мОзСвС 
зТПгжмФ, йСдП аФмж бзиюпПкО гС лСгОмзСбСї екждзж еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС лСгОмзСбСвС 
ТСзФ, б язСйФ еаФгСбОкжР Са'єзм джмиСбСї ілСмПзж лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь лиОмкжзО лСгОмзФ 
мО лСпжкОє бжзСТжУмСбФбОмжУя яз СУкСбкП йіУоП лТСджбОккя, е лСУиігСбкжй лПТПкПУПккяй 
лТОбО кО бзиюпПккя гС лСгОмзСбСї екждзж кОУмФлкжХ сСТіпкжХ нОзмжпкС УлиОпПкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзФ УФй лТСоПкміб лТСмявСй лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 175.4 оієї УмОммі УмТСзФ 
гії лТОбО кО бзиюпПккя пОУмжкж мОзжХ лТСоПкміб гС лСгОмзСбСї екждзж. ЙТж оьСйФ 
еОвОиькжР ТСейіТ пОУмжкж УФйж лТСоПкміб, гСебСиПкжХ гия бзиюпПккя гС лСгОмзСбСї 
екждзж, гСТібкює гСаФмзФ УФйж лТСоПкміб, нОзмжпкС УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ - 
лСежпОиькжзСй лТСмявСй біглСбігкСвС ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ, сС бТОХСбФємьУя б 
лСвОрПккя, і зСПніоієкмО, сС бТОХСбФє йікійОиькФ лиСсФ джмиО гия бжекОпПккя лСгОмзСбСї 
екждзж, ТСеТОХСбОкСвС біглСбігкС гС лФкзмФ 175.3 оієї УмОммі. 

175.3. КСПніоієкм, сС бТОХСбФє йікійОиькФ лиСсФ джмиО гия бжекОпПккя лСгОмзСбСї 
екждзж кО УФйФ лТСоПкміб еО ілСмПпкжй джмиСбжй зТПгжмСй, СапжУиюємьУя еО мОзСю 
нСТйФиСю: 

К = ЖЙ / ЛЙ, 
гП К - зСПніоієкм; 
ЖЙ - йікійОиькО еОвОиькО лиСсО джмиО, сС гСТібкює 100 збОгТОмкжй йПмТОй; 
ЛЙ - нОзмжпкО еОвОиькО лиСсО джмиО, сС аФгФємьУя (лТжгаОбОємьУя) лиОмкжзСй лСгОмзФ 

еО ТОХФкСз ілСмПпкСвС зТПгжмФ. 
К ТОеі язсС оПР зСПніоієкм аіиьржР кід Сгжкжоя, гС лСгОмзСбСї екждзж бзиюпОємьУя 

УФйО нОзмжпкС УлиОпПкжХ лТСоПкміб еО ілСмПпкжй зТПгжмСй аПе еОУмСУФбОккя мОзСвС 
зСПніоієкмО. 

175.4. ЙТОбС кО бзиюпПккя гС лСгОмзСбСї екждзж УФйж, ТСеТОХСбОкСї евігкС е оією 
УмОммПю, кОгОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзФ еО Сгкжй ілСмПпкжй зТПгжмСй лТСмявСй 10 
лСУиігСбкжХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб лСпжкОюпж е ТСзФ, б язСйФ: 

 Са'єзм джмиСбСї ілСмПзж лТжгаОбОємьУя; 
 еаФгСбОкжР Са'єзм джмиСбСї ілСмПзж лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь лиОмкжзО лСгОмзФ мО 

лСпжкОє бжзСТжУмСбФбОмжУя яз СУкСбкП йіУоП лТСджбОккя. 
К ТОеі язсС ілСмПпкжР джмиСбжР зТПгжм йОє УмТСз лСвОрПккя аіиьрП кід 10 зОиПкгОТкжХ 

ТСзіб, лТОбС кО бзиюпПккя пОУмжкж УФйж лТСоПкміб гС лСгОмзСбСї екждзж еО кСбжй 
ілСмПпкжй джмиСбжй зТПгжмСй бжкжзОє Ф лиОмкжзО лСгОмзФ ліУия лСбкСвС лСвОрПккя 
СУкСбкСї УФйж мО лТСоПкміб лСлПТПгкьСвС ілСмПпкСвС джмиСбСвС зТПгжмФ. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ йСдП бігкСбжмж лТОбС кО бзиюпПккя пОУмжкж УФйж лТСоПкміб, 
нОзмжпкС УлиОпПкжХ еО кСбжй ілСмПпкжй джмиСбжй зТПгжмСй, гС лСгОмзСбСї екждзж аПе 
гСмТжйОккя еОекОпПкжХ Ф оіР УмОммі УмТСзіб Ф ТОеі: 

О) лТжйФУСбСвС лТСгОдФ ОаС зСкніУзОоії Са'єзмО ілСмПзж Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй; 

а) иізбігОоії Са'єзмО джмиСбСї ілСмПзж еО ТірПккяй йіУоПбСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж 
ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй; 

б) еТФРкФбОккя Са'єзмО джмиСбСї ілСмПзж ОаС бжекОккя РСвС кПлТжгОмкжй гия 
бжзСТжУмОккя е лТжпжк кПлПТПаСТкСї Ужиж (нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк); 

в) лТСгОдФ Са'єзмО ілСмПзж Ф еб'яезФ е кПлиОмСУлТСйСдкіУмю (аОкзТФмУмбСй) лиОмкжзО 
лСгОмзФ біглСбігкС гС еОзСкФ. 

175.5. К ТОеі язсС УФйО СгПТдОкСвС ніежпкСю СУСаСю ілСмПпкСвС джмиСбСвС зТПгжмФ 
лПТПбжсФє УФйФ, бжмТОпПкФ кО лТжгаОккя (аФгібкжомбС) лТПгйПмО ілСмПзж, гС УзиОгФ бжмТОм 
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бзиюпОємьУя УФйО бігУСмзіб, УлиОпПкО еО зСТжУмФбОккя ілСмПпкжй зТПгжмСй Ф пОУмжкі, 
бжмТОпПкіР еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй. 

ЛмОммя 176. ЗОаПелПпПккя бжзСкОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО еСаСб'яеОкь е єгжкСвС 
бкПУзФ 

176.1. ЙиОмкжзж лСгОмзФ еСаСб'яеОкі: 
О) бПУмж Саиіз гСХСгіб і бжмТОм б СаУявОХ, кПСаХігкжХ гия бжекОпПккя УФйж еОвОиькСвС 

ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ, Ф ТОеі язсС мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ лСгОбОмж гПзиОТОоію ОаС йОє лТОбС кО мОзП лСгОккя е йПмСю 
лСбПТкПккя кОгйіТФ УлиОпПкжХ лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі лТж еОУмСУФбОккі лТОбО кО лСгОмзСбФ 
екждзФ. 

ЛСТйж мОзСвС СаиізФ мО лСТягСз РСвС бПгПккя бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

а) СмТжйФбОмж мО еаПТівОмж лТСмявСй УмТСзФ гОбкСУмі, бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй, 
гСзФйПкмж лПТбжккСвС СаиізФ, б мСйФ пжУиі кО лігУмОбі язжХ бжекОпОюмьУя бжмТОмж лТж 
ТСеТОХФкзФ ікбПУмжоіРкСвС лТжаФмзФ мО нСТйФємьУя лСгОмзСбО екждзО лиОмкжзО лСгОмзФ; 

б) лСгОбОмж лСгОмзСбФ гПзиОТОоію еО бУмОкСбиПкСю нСТйСю Ф бжекОпПкі УмТСзж Ф 
бжлОгзОХ, зСиж евігкС е кСТйОйж оьСвС КСгПзУФ мОзП лСгОккя є СаСб'яезСбжй. 

ЗО бжйСвФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мО б йПдОХ РСвС лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй, лиОмкжзж лСгОмзФ еСаСб'яеОкі лТПг'ябиямж гСзФйПкмж і бігСйСУмі, 
лСб'яеОкі е бжкжзкПккяй гСХСгФ ОаС лТОбО кО СмТжйОккя лСгОмзСбСї екждзж, СапжУиПккяй і 
УлиОмСю лСгОмзФ, мО лігмбПТгдФбОмж кПСаХігкжйж гСзФйПкмОйж гСУмСбіТкіУмь бігСйСУмПР, 
еОекОпПкжХ Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е оьСвС лСгОмзФ; 

в) лСгОбОмж СУСаОй, язі евігкС е ожй КСгПзУСй бжекОпПкі біглСбігОиькжйж еО ФмТжйОккя 
(кОТОХФбОккя) мО УлиОмФ лСгОмзФ гС аюгдПмФ, гСзФйПкмж кО лігмбПТгдПккя лТОбО лиОмкжзО 
лСгОмзФ, язжР СмТжйФє мОзі гСХСгж, кО еОУмСУФбОккя УСоіОиькжХ лСгОмзСбжХ ліиьв; 

ґ) Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй, гСлФУзОмж лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО мПТжмСТію ОаС гС лТжйісПкь, сС бжзСТжУмСбФюмьУя лиОмкжзСй 
лСгОмзФ гия СмТжйОккя гСХСгіб біг лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 

г) егіРУкюбОмж еОХСгж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, Ф ТОеі ейікж лігУмОб гия СмТжйОккя 
лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж; 

П) УбСєпОУкС УлиОпФбОмж ФевСгдПкФ УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, О мОзСд УФйФ 
рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР, кОТОХСбОкжХ зСкмТСиююпжй СТвОкСй, мО лПкі, еО бжкямзСй 
УФйж, сС СУзОТдФємьУя б ОгйікіУмТОмжбкСйФ ОаС УФгСбСйФ лСТягзФ. 

є) бжзиюпПкС. 
д) бжзиюпПкС. 
176.2. ИУСаж, язі біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ йОюмь УмОмФУ лСгОмзСбжХ ОвПкміб, мО 

лиОмкжзж єгжкСвС бкПУзФ еСаСб'яеОкі: 
О) УбСєпОУкС мО лСбкіУмю кОТОХСбФбОмж, ФмТжйФбОмж мО УлиОпФбОмж (лПТПТОХСбФбОмж) гС 

аюгдПмФ лСгОмСз е гСХСгФ, сС бжлиОпФємьУя кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ мО 
СлСгОмзСбФємьУя гС ОаС ліг пОУ мОзСї бжлиОмж еО її ТОХФкСз; 

а) лСгОбОмж Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй гия лСгОмзСбСвС збОТмОиФ, лСгОмзСбжР 
ТСеТОХФкСз УФй гСХСгФ, кОТОХСбОкСвС (УлиОпПкСвС) кО зСТжУмь лиОмкжзіб лСгОмзіб - 
ніежпкжХ СУіа, і УФй ФмТжйОкСвС е кжХ лСгОмзФ, О мОзСд УФй кОТОХСбОкСвС єгжкСвС бкПУзФ (е 
ТСеажбзСю лС йіУяояХ ебімкСвС збОТмОиФ), гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО СУкСбкжй йіУоПй 
СаиізФ. МОзжР ТСеТОХФкСз лСгОємьУя ижрП Ф ТОеі кОТОХФбОккя УФй еОекОпПкжХ гСХСгіб 
лиОмкжзФ лСгОмзФ - ніежпкіР СУСаі лСгОмзСбжй ОвПкмСй, лиОмкжзСй єгжкСвС бкПУзФ 
лТСмявСй ебімкСвС лПТіСгФ. ЗОлТСбОгдПккя ікржХ нСТй ебімкСУмі іе еОекОпПкжХ лжмОкь кП 
гСлФУзОємьУя. 

К ТОеі, язсС бігСзТПйиПкжР лігТСегіи юТжгжпкСї СУСаж кП ФлСбкСбОдПкжР кОТОХСбФбОмж, 
ФмТжйФбОмж і УлиОпФбОмж (лПТПТОХСбФбОмж) лСгОмСз гС аюгдПмФ, лСгОмзСбжР ТСеТОХФкСз еО 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0871-17#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0871-17#n22
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мОзжР лігТСегіи лСгОє юТжгжпкО СУСаО гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО СУкСбкжй йіУоПй 
СаиізФ; 

б) лСгОбОмж кО бжйСвФ лиОмкжзО лСгОмзФ бігСйСУмі лТС УФйФ бжлиОпПкСвС кО РСвС 
зСТжУмь гСХСгФ, УФйФ еОУмСУСбОкжХ УСоіОиькжХ лСгОмзСбжХ ліиьв мО УФйФ ФмТжйОкСвС 
лСгОмзФ; 

в) лСгОбОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ ікрі бігСйСУмі лТС СлСгОмзФбОккя гСХСгіб СзТПйСвС 
лиОмкжзО лСгОмзФ б СаУявОХ мО евігкС е лТСоПгФТСю, бжекОпПкСю ожй ТСегіиСй мО ТСегіиСй 
II оьСвС КСгПзУФ; 

ґ) кПУмж біглСбігОиькіУмь Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 
г) бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 177. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб, СмТжйОкжХ ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй біг 
лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, зТій СУіа, сС СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя 

177.1. ДСХСгж ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, СмТжйОкі лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ біг 
лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 
167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

177.2. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя є пжУмжР СлСгОмзСбФбОкжР гСХіг, мСамС Тіекжоя йід 
еОвОиькжй СлСгОмзСбФбОкжй гСХСгСй (бжТФпзО Ф вТСрСбіР мО кПвТСрСбіР нСТйі) і 
гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкжйж бжмТОмОйж, лСб'яеОкжйж е вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю 
мОзСї ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя. 

177.3. Дия ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, еОТПєУмТСбОкСвС яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, кП бзиюпОюмьУя гС бжмТОм і гСХСгФ УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС бХСгямь 
гС оікж лТжгаОкжХ ОаС лТСгОкжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв). 

177.3.1. ЗП бзиюпОюмьУя гС гСХСгФ ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ 
е ТПОиіеСбОкжХ УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб; 

177.3.2. ЗП бзиюпОюмьУя гС гСХСгФ ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя УФйж гСХСгФ Ф бжвиягі 
аюгдПмкСвС вТОкмФ. 

ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб, СмТжйОкжХ ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй Ф бжвиягі мОзСвС 
вТОкмФ, егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 170.71 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ. 

177.4. ДС лПТПиізФ бжмТОм, аПелСУПТПгкьС лСб'яеОкжХ е СмТжйОккяй гСХСгіб, кОиПдОмь: 
177.4.1. бжмТОмж, гС УзиОгФ язжХ бзиюпОємьУя бОТміУмь УжТСбжкж, йОмПТіОиіб, мСбОТіб, сС 

ФмбСТююмь СУкСбФ гия бжвСмСбиПккя (лТСгОдФ) лТСгФзоії ОаС мСбОТіб (кОгОккя ТСаім, 
лСУиФв), зФлібПиькжХ кОлібнОаТжзОміб мО зСйлиПзмФюпжХ бжТСаіб, лОижбО Р ПкПТвії, 
аФгібПиькжХ йОмПТіОиіб, еОлОУкжХ пОУмжк, мОТж Р мОТкжХ йОмПТіОиіб, гСлСйідкжХ мО ікржХ 
йОмПТіОиіб, язі йСдФмь аФмж аПелСУПТПгкьС бігкПУПкі гС зСкзТПмкСвС Са'єзмО бжмТОм; 

177.4.2. бжмТОмж кО СлиОмФ лТОоі ніежпкжХ СУіа, сС лПТПаФбОюмь Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ е 
мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ (гОиі - лТОоібкжзж), язі бзиюпОюмь бжмТОмж кО СлиОмФ СУкСбкСї і 
гСгОмзСбСї еОТСаімкСї лиОмж мО ікржХ бжгіб еОСХСпПкь і бжлиОм бжХСгяпж е мОТжнкжХ УмОбСз, 
Ф бжвиягі лТПйіР, еОСХСпПкь, бігрзСгФбОкь бОТмСУмі мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), бжмТОмж кО 
СлиОмФ еО бжзСкОккя ТСаім, лСУиФв евігкС е гСвСбСТОйж ожбіиькС-лТОбСбСвС ХОТОзмПТФ, аФгь-
язО ікрО СлиОмО Ф вТСрСбіР ОаС кОмФТОиькіР нСТйі, бУмОкСбиПкО еО гСйСбиПкіУмю УмСТік 
(зТій УФй йОмПТіОиькСї гСлСйСвж, язі ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя евігкС е кСТйОйж 
оьСвС ТСегіиФ); 

СаСб'яезСбі бжлиОмж, О мОзСд зСйлПкУОоія бОТмСУмі лСУиФв, язі кОгОюмьУя лТОоібкжзОй Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, бкПУзж лиОмкжзО лСгОмзФ кО СаСб'яезСбП 
УмТОХФбОккя джммя ОаС егСТСб'я лТОоібкжзіб Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй; 

177.4.3. УФйж лСгОмзіб, еаСТіб, лСб'яеОкжХ е лТСбПгПккяй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мОзСї 
ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя (зТій лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гия ніежпкСї СУСаж - 
ліглТжєйоя, еОТПєУмТСбОкСвС яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, мО ОзожекСвС лСгОмзФ, 
лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа е гСХСгФ біг вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, лСгОмзФ кО 
кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, е Са'єзміб джмиСбСї кПТФХСйСУмі); УФйж 
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єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя Ф ТСейіТОХ і 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй; лиОмПді, УлиОпПкі еО СгПТдОккя иіоПкеіР кО лТСбОгдПккя 
лПбкжХ бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй, ТСяимі кО зСТжУмь 
лТОбСбиОУкжзіб, яз бжкОвСТСгО еО бжзСТжУмОккя Са'єзміб ОбмСТУьзСвС лТОбО і (ОаС) 
УФйідкжХ лТОб пж яз бігТОХФбОккя кО зСТжУмь лТОбСбиОУкжзіб кО лігУмОбі гСвСбСТіб, 
ФзиОгПкжХ мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ е СТвОкіеОоіяйж зСиПзмжбкСвС ФлТОбиіккя біглСбігкС 
гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ПнПзмжбкП ФлТОбиіккя йОРкСбжйж лТОбОйж лТОбСбиОУкжзіб Ф УнПТі 
ОбмСТУьзСвС лТОбО і (ОаС) УФйідкжХ лТОб", СгПТдОккя гСебСиФ, ікрСвС гСзФйПкмО 
гСебіиькСвС ХОТОзмПТФ, лСб'яеОкжХ е вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю ніежпкСї СУСаж - 
ліглТжєйоя; 

177.4.4. ікрі бжмТОмж, гС УзиОгФ язжХ бзиюпОюмьУя бжмТОмж, сС лСб'яеОкі е бПгПккяй 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, язі кП еОекОпПкі б ліглФкзмОХ 177.4.1 - 177.4.3 оьСвС лФкзмФ, гС 
язжХ бігкСУямьУя бжмТОмж кО бігТягдПккя кОРйОкжХ лТОоібкжзіб, кО лСУиФвж еб'яезФ, 
ТПзиОйж, лиОмж еО ТСеТОХФкзСбС-зОУСбП СаУиФвСбФбОккя, кО СлиОмФ СТПкгж, ТПйСкм мО 
ПзУлиФОмОоію йОРкО, сС бжзСТжУмСбФємьУя б вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі, кО мТОкУлСТмФбОккя 
вСмСбСї лТСгФзоії (мСбОТіб), мТОкУлСТмкС-ПзУлПгжоіРкі мО ікрі лСУиФвж, лСб'яеОкі е 
мТОкУлСТмФбОккяй лТСгФзоії (мСбОТіб), бОТміУмь лТжгаОкжХ лСУиФв, лТяйС лСб'яеОкжХ е 
бжТСакжомбСй мСбОТіб, бжзСкОккяй ТСаім, кОгОккяй лСУиФв. 

177.4.5. ЗП бзиюпОюмьУя гС УзиОгФ бжмТОм ліглТжєйоя: 
 бжмТОмж, кП лСб'яеОкі е лТСбОгдПккяй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мОзСю ніежпкСю 

СУСаСю - ліглТжєйоПй; 
 бжмТОмж кО лТжгаОккя, УОйСУміРкП бжвСмСбиПккя СУкСбкжХ еОУСаіб мО бжмТОмж кО 

лТжгаОккя кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, язі лігиявОюмь ОйСТмжеОоії; 
 бжмТОмж кО лТжгаОккя мО ФмТжйОккя СУкСбкжХ еОУСаіб, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж 

бСУьйжй - гПУямжй ліглФкзмФ 177.4.6 оьСвС лФкзмФ; 
 гСзФйПкмОиькС кП лігмбПТгдПкі бжмТОмж. 

177.4.6. ЗОекОпПкі Ф оіР УмОммі ліглТжєйоі йОюмь лТОбС (еО биОУкжй аОдОккяй) бзиюпОмж 
гС УзиОгФ бжмТОм, лСб'яеОкжХ е лТСбОгдПккяй їХ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, ОйСТмжеОоіРкі 
бігТОХФбОккя е біглСбігкжй бПгПккяй СзТПйСвС СаиізФ мОзжХ бжмТОм. ЙТж оьСйФ 
ОйСТмжеОоії лігиявОюмь: 

 бжмТОмж кО лТжгаОккя СУкСбкжХ еОУСаіб мО кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб; 
 бжмТОмж кО УОйСУміРкП бжвСмСбиПккя СУкСбкжХ еОУСаіб, ТПзСкУмТФзоію, йСгПТкіеОоію 

мО ікрі бжгж лСиілрПккя СУкСбкжХ еОУСаіб (зТій лСмСпкСвС ТПйСкмФ). 
ЗП лігиявОюмь ОйСТмжеОоії мО лСбкіУмю бзиюпОюмьУя гС УзиОгФ бжмТОм ебімкСвС лПТіСгФ 

бжмТОмж кО: 
 лТСбПгПккя лСмСпкСвС ТПйСкмФ; 
 иізбігОоію СУкСбкжХ еОУСаіб (Ф пОУмжкі еОижрзСбСї бОТмСУмі). 

ЗП лігиявОюмь ОйСТмжеОоії мОзі СУкСбкі еОУСаж: 
 еПйПиькі гіиякзж; 
 Са'єзмж джмиСбСї кПТФХСйСУмі; 
 иПвзСбі ОбмСйСаіиі. 

177.4.7. КСеТОХФкСз ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб мО кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб 
егіРУкюємьУя іе еОУмСУФбОккяй лТяйСиікіРкСвС йПмСгФ кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії, еО язжй 
ТіпкО УФйО ОйСТмжеОоії бжекОпОємьУя гіиПккяй лПТбіУкСї бОТмСУмі Са'єзмО СУкСбкжХ еОУСаіб 
мО кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, язО ОйСТмжеФємьУя, кО УмТСз зСТжУкСвС бжзСТжУмОккя Са'єзмО 
СУкСбкжХ еОУСаіб мО кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб. 

177.4.8. Иаиіз бОТмСУмі, язО ОйСТмжеФємьУя, бПгПмьУя еО зСдкжй Са'єзмСй. 
177.4.9. АйСТмжеОоія кОТОХСбФємьУя лТСмявСй УмТСзФ зСТжУкСвС бжзСТжУмОккя 

(ПзУлиФОмОоії) Са'єзмО СУкСбкжХ еОУСаіб мО кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, УОйСУміРкС 
ФУмОкСбиПкСвС ніежпкСю СУСаСю, ОиП кП йПкрП йікійОиькС гСлФУмжйСвС УмТСзФ зСТжУкСвС 
бжзСТжУмОккя Са'єзмО СУкСбкжХ еОУСаіб мО кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19
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ГТФлж 
ЖікійОиькС гСлФУмжйі УмТСзж зСТжУкСвС 

бжзСТжУмОккя, ТСзіб 

1 - КОлімОиькі бжмТОмж кО лСиілрПккя еПйПиь, 
кП лСб'яеОкі е аФгібкжомбСй 15 

2 - БФгібиі, УлСТФгж, лПТПгОбОиькі лТжУмТСї 10 

3 - ЖОржкж, СаиОгкОккя, мбОТжкж, аОвОмСТіпкі 
кОУОгдПккя мО ікрП 5 

4 - ЗПйОмПТіОиькі Озмжбж 
біглСбігкС гС лТОбСбУмОкСбиююпСвС гСзФйПкмО, 

ОиП кП йПкр яз гбО ТСзж 

Дія оьСвС ліглФкзмФ лСржТюємьУя бжзиюпкС кО Са'єзмж СУкСбкжХ еОУСаіб мО 
кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, бжмТОмж кО лТжгаОккя пж УОйСУміРкП бжвСмСбиПккя язжХ 
лігмбПТгдПкі гСзФйПкмОиькС. 

177.5. Ліежпкі СУСаж - ліглТжєйоі лСгОюмь гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСгОмзСбФ 
гПзиОТОоію еО йіУоПй УбСєї лСгОмзСбСї ОгТПУж еО ТПеФиьмОмОйж зОиПкгОТкСвС ТСзФ Ф 
УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй гия ТіпкСвС ебімкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, б язіР мОзСд 
еОекОпОюмьУя ОбОкУСбі лиОмПді е лСгОмзФ кО гСХСгж. 

177.5.1. АбОкУСбі лиОмПді е лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа ТСеТОХСбФюмьУя лиОмкжзСй 
лСгОмзФ УОйСУміРкС евігкС е нОзмжпкжйж гОкжйж, СаиізФ гСХСгіб і бжмТОм, сС бПгПмьУя 
евігкС е лФкзмСй 177.10 оієї УмОммі, зСдкСвС зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ мО УлиОпФюмьУя гС 
аюгдПмФ гС 20 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО зСдкжй зОиПкгОТкжй збОТмОиСй (гС 20 збімкя, 
гС 20 ижлкя і гС 20 дСбмкя). АбОкУСбжР лиОмід еО пПмбПТмжР зОиПкгОТкжР збОТмОи кП 
ТСеТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя. 
ЯзсС ТПеФиьмОмСй ТСеТОХФкзФ ОбОкУСбСвС лиОмПдФ еО біглСбігкжР зОиПкгОТкжР збОТмОи є 
біг'єйкП екОпПккя, мС ОбОкУСбжР лиОмід еО мОзжР лПТіСг кП УлиОпФємьУя.  

177.5.2. Ліежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі еОТПєУмТСбОкі лТСмявСй ТСзФ б ФУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй лСТягзФ, ОаС лПТПХСгямь кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, СаиізФ мО ебімкСУмі, 
ОаС лПТПРриж іе УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя, СаиізФ мО ебімкСУмі, лСгОюмь лСгОмзСбФ 
гПзиОТОоію еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС ТСзФ, б язСйФ ТСелСпОмО мОзО гіяиькіУмь ОаС бігаФбУя 
лПТПХіг кО (лПТПХіг іе) УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, СаиізФ мО ебімкСУмі. ЙиОмкжзж 
лСгОмзФ ТСеТОХСбФюмь мО УлиОпФюмь ОбОкУСбі лиОмПді Ф УмТСзж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 
177.5.1 лФкзмФ 177.5 оієї УмОммі, сС кОУмОкФмь Ф ебімкСйФ лСгОмзСбСйФ ТСоі. 

177.5.3. ИУмОмСпкжР ТСеТОХФкСз лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа еО ебімкжР лСгОмзСбжР 
Тіз егіРУкюємьУя лиОмкжзСй УОйСУміРкС евігкС е гОкжйж, еОекОпПкжйж б ТіпкіР лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії, е ФТОХФбОккяй УлиОпПкСвС кжй лТСмявСй ТСзФ лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа 
кО лігУмОбі гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя нОзмФ РСвС УлиОмж. 

ЗОгйіТкС УлиОпПкі УФйж лСгОмзФ лігиявОюмь еОТОХФбОккю б ТОХФкСз йОРаФмкіХ лиОмПдіб 
е оьСвС лСгОмзФ ОаС лСбПТкПккю лиОмкжзФ лСгОмзФ б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй 
КСгПзУСй. 

177.6. К ТОеі язсС ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь СмТжйФє ікрі гСХСгж, кід біг 
лТСбОгдПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, Ф йПдОХ СаТОкжХ кжй бжгіб мОзСї гіяиькСУмі, мОзі 
гСХСгж СлСгОмзСбФюмьУя еО еОвОиькжйж лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй гия 
лиОмкжзіб лСгОмзФ - ніежпкжХ СУіа. 

177.7. ЛіежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь ббОдОємьУя лСгОмзСбжй ОвПкмСй лТОоібкжзО - 
ніежпкСї СУСаж, язО лПТПаФбОє е кПю Ф мТФгСбжХ, ожбіиькС-лТОбСбжХ бігкСУжкОХ, ОаС аФгь-
язСї ікрСї ніежпкСї СУСаж сСгС аФгь-язжХ СлСгОмзСбФбОкжХ гСХСгіб, кОТОХСбОкжХ 
(бжлиОпПкжХ, кОгОкжХ) кО зСТжУмь мОзСї СУСаж. 

177.8. Йіг пОУ кОТОХФбОккя (бжлиОмж) ніежпкіР СУСаі - ліглТжєйою гСХСгФ біг егіРУкПккя 
кПю ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя мО/ОаС УОйСеОРкямО СУСаО, язі 
кОТОХСбФюмь (бжлиОпФюмь) мОзжР гСХіг, кП ФмТжйФюмь лСгОмСз кО гСХСгж Ф гдПТПиО 
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бжлиОмж, язсС ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй, язО СмТжйФє мОзжР гСХіг, кОгОкС зСлію 
гСзФйПкмФ, сС лігмбПТгдФє її гПТдОбкФ ТПєУмТОоію біглСбігкС гС еОзСкФ яз УФа'єзмО 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. МП лТОбжиС кП еОУмСУСбФємьУя б ТОеі кОТОХФбОккя (бжлиОмж) 
гСХСгФ еО бжзСкОккя лПбкСї ТСаСмж мО/ОаС кОгОккя лСУиФвж евігкС е ожбіиькС-лТОбСбжй 
гСвСбСТСй, зСиж аФгП бУмОкСбиПкС, сС бігкСУжкж еО мОзжй гСвСбСТСй нОзмжпкС є 
мТФгСбжйж, О УмСТСкж гСвСбСТФ йСдФмь аФмж лТжТібкякі гС лТОоібкжзО пж ТСаСмСгОбоя 
біглСбігкС гС ліглФкзміб 14.1.195 мО 14.1.222 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

177.9. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб, СмТжйОкжХ ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй, язжР СаТОб 
ікрФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя гСХСгіб біг лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, 
егіРУкюємьУя еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй. 

177.10. Ліежпкі СУСаж - ліглТжєйоі еСаСб'яеОкі бПУмж Саиіз гСХСгіб і бжмТОм мО йОмж 
лігмбПТгдФюпі гСзФйПкмж сСгС лСХСгдПккя мСбОТФ. Иаиіз гСХСгіб і бжмТОм йСдП бПУмжУя б 
лОлПТСбСйФ мО/ОаС ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, Ф мСйФ пжУиі пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм. 

Иаиіз гСХСгіб і бжмТОм біг бжТСакжомбО мО ТПОиіеОоії биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї 
лТСгФзоії бПгПмьУя СзТПйС біг СаиізФ гСХСгіб і бжмТОм біг егіРУкПккя ікржХ бжгіб 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

МжлСбО нСТйО, еО язСю егіРУкюємьУя Саиіз гСХСгіб і бжмТОм, мО лСТягСз бПгПккя мОзСвС 
СаиізФ бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

Ліежпкі СУСаж - ліглТжєйоі еОУмСУСбФюмь ТПєУмТОмСТж ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОУмСУФбОккя ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР Ф 
УнПТі мСТвібиі, вТСйОгУьзСвС ХОТпФбОккя мО лСУиФв". 

177.11. Ліежпкі СУСаж - ліглТжєйоі лСгОюмь ТіпкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію Ф УмТСз, 
бжекОпПкжР ліглФкзмСй 49.18.4 лФкзмФ 49.18 УмОммі 49 оьСвС КСгПзУФ, б язіР лСТяг е 
гСХСгОйж біг ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі йОюмь еОекОпОмжУя ікрі гСХСгж е гдПТПи їХ 
лСХСгдПккя е КзТОїкж мО ікСеПйкі гСХСгж, О мОзСд бігСйСУмі лТС УФйж єгжкСвС бкПУзФ, 
кОТОХСбОкСвС кО гСХСгж біг ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі б ТСейіТОХ, бжекОпПкжХ біглСбігкС 
гС еОзСкФ. 

Ліежпкі СУСаж, УмСУСбкС язжХ лТСбПгПкС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію лТжлжкПккя 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя еО її ТірПккяй, лСгОюмь лСгОмзСбФ 
гПзиОТОоію еО СУмОккіР аОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, б язіР бігСаТОдОюмьУя 
бжзиюпкС гСХСгж біг лТСбПгПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй 
КСгПзУСй гия йіУяпкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ. 

К ТОеі лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі 
ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя еО її ТірПккяй СУмОккій аОеСбжй лСгОмзСбжй (ебімкжй) 
лПТіСгСй є лПТіСг е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй еОзікпПккя лСлПТПгкьСвС аОеСбСвС 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ гС СУмОккьСвС гкя зОиПкгОТкСвС йіУяоя, б язСйФ лТСбПгПкС 
гПТдОбкФ ТПєУмТОоію лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 

177.12. ІкСеПйоі мО СУСаж аПе вТСйОгякУмбО, язі еОТПєУмТСбОкі ліглТжєйояйж евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, є ТПежгПкмОйж, і кО кжХ лСржТюємьУя гія лФкзмФ 177.11 оієї УмОммі. 

177.13. ЛіежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь, язжР егіРУкює кО зСТжУмь кПТПежгПкмО - юТжгжпкСї 
СУСаж ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж (зТій ЙСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО кО мПТжмСТії КзТОїкж) 
аФгь-язі бжлиОмО е гСХСгіб іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж, егіРУкює кОТОХФбОккя мО 
УлиОмФ лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб іе гСХСгіб (лТжаФмзіб) кПТПежгПкміб Ф лСТягзФ, 
ТСейіТі мО УмТСзж, бУмОкСбиПкі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ. 

177.14. ЗОТПєУмТСбОкі ліглТжєйояйж ніежпкі СУСаж - биОУкжзж, СТПкгОТі, зСТжУмФбОпі кО 
ікржХ ФйСбОХ (б мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, язі егіРУкююмь бжТСакжомбС биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї 
лТСгФзоії, О мОзСд вСиСбж УійПРкжХ нПТйПТУьзжХ вСУлСгОТУмб, Ф мСйФ пжУиі сСгС 
еПйПиькжХ гіиякСз, сС кОиПдОмь пиПкОй мОзСвС УійПРкСвС нПТйПТУьзСвС вСУлСгОТУмбО мО 
бжзСТжУмСбФюмьУя мОзжй УійПРкжй нПТйПТУьзжй вСУлСгОТУмбСй, еСаСб'яеОкі лСгОбОмж Ф 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-21#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-21#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80
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УзиОгі ТіпкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії гСгОмСз е ТСеТОХФкзСй еОвОиькСвС йікійОиькСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

К мОзСйФ гСгОмзФ, еСзТПйО, еОекОпОюмьУя: 
 зОгОУмТСбі кСйПТж еПйПиькжХ гіиякСз, язі бжзСТжУмСбФюмьУя мОзжй ліглТжєйоПй 

гия егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі мО гия язжХ бжекОпОємьУя йікійОиькП 
лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя, їХ кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО мО лиСсО; 

 УФйО еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, УФйО йікійОиькСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя сСгС зСдкСї еПйПиькСї гіиякзж СзТПйС; 

 еОвОиькО УФйО УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, зСкмТСиь еО 
УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, лСб'яеОкжХ е бжТСакжомбСй мО 
ТПОиіеОоією биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії мО/ОаС е биОУкіУмю мО/ОаС 
зСТжУмФбОккяй (СТПкгСю, УФаСТПкгСю, ПйнімПбежУСй, лСУміРкжй зСТжУмФбОккяй) 
еПйПиькжйж гіиякзОйж, бігкПУПкжйж гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, мО бжекОпПкжХ 
біглСбігкС гС лФкзмФ 177.15 оієї УмОммі бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз (гОиі Ф 
оьСйФ лФкзмі - еОвОиькО УФйО УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО 
СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз) лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

 Тіекжоя йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю 
УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз. 

177.15. Кіекжоя йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО 
еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ 
гіиякСз СапжУиюємьУя рияХСй бігкійОккя біг еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя еОвОиькСї УФйж УлиОпПкжХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ лСгОмзіб, 
еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз. 

ДС УФйж УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз 
бігкСУямьУя: 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е пжУмСвС СлСгОмзСбОкСвС 
гСХСгФ біг ТПОиіеОоії биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії; 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа, язі 
лПТПаФбОюмь е лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф мТФгСбжХ ОаС ожбіиькС-лТОбСбжХ бігкСУжкОХ 
(зТій гСХСгіб, язі УлиОпПкі еО лТжгаОккя мСбОТіб Ф ніежпкжХ СУіа), е гСХСгіб еО 
гСвСбСТОйж СТПкгж, УФаСТПкгж, ПйнімПбежУФ еПйПиькжХ гіиякСз 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя; 

 єгжкжР лСгОмСз (Ф ТОеі лПТПХСгФ Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі іе УлТСсПкСї УжУмПйж 
СлСгОмзФбОккя кО еОвОиькФ); 

 еПйПиькжР лСгОмСз еО еПйПиькі гіиякзж, бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, 
язі бжзСТжУмСбФюмьУя Ф ліглТжєйкжоьзіР гіяиькСУмі; 

 ТПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж; 
 20 бігУСмзіб бжмТОм кО УлиОмФ СТПкгкСї лиОмж еО бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 

Фвігь еПйПиькі гіиякзж, СТПкгСгОбояйж язжХ є юТжгжпкі СУСаж мО/ОаС язі 
лПТПаФбОюмь Ф гПТдОбкіР пж зСйФкОиькіР биОУкСУмі. 

К УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз кП 
бТОХСбФюмьУя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкі Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі УФйж 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб. 

177.16. К ТОеі бжзСТжУмОккя еПйПиькСї гіиякзж кО лТОбі ПйнімПбежУФ лСгОмСз кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ, УлиОпПкі ліг пОУ егіРУкПккя бжлиОм еО мОзжй гСвСбСТСй 
ПйнімПбежУФ, сСТіпкС бТОХСбФємьУя Ф пОУмоі, ТСеТОХСбОкіР лТСлСТоіРкС гС ТіпкСї УФйж 
кОТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії кО кПйОмПТіОиькжР Озмжб Ф бжвиягі лТОбО зСТжУмФбОккя 
еПйПиькСю гіиякзСю еО гСвСбСТСй ПйнімПбежУФ. 

177.17. ЙТж лСежмжбкСйФ екОпПккі Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО 
бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж бжекОпПкФ б 
ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії УФйФ лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, сС лігиявОє УлиОмі гС 
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аюгдПмФ, кО УФйФ мОзСвС лСежмжбкСвС екОпПккя мО УлиОмжмж мОзФ еаіиьрПкФ УФйФ лСгОмзФ 
гС аюгдПмФ б лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй гия УлиОмж лСгОмзФ кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа. ЙСежмжбкП екОпПккя Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО 
бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз є пОУмжкСю еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ 
СУіа. 

177.18. ЙСежмжбкП екОпПккя Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО 
СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз лігиявОє УлиОмі гС аюгдПмФ б лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі ожй 
КСгПзУСй гия УлиОмж лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа. 

177.19. ЛФйО лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа б пОУмжкі лСежмжбкСвС екОпПккя Тіекжоі 
йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю 
УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз УлиОпФємьУя 
(лПТПТОХСбФємьУя) гС йіУоПбжХ аюгдПміб еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькжХ гіиякСз 
лТСлСТоіРкС гС лжмСйСї бОвж лиСсі зСдкСї іе еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь. 

177.20. ЛФйО лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа Ф пОУмжкі лСежмжбкСвС екОпПккя мОзСї 
Тіекжоі кП бТОХСбФємьУя Ф еОвОиькіР УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО 
СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз Ф кОУмФлкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі. 

ЛмОммя 178. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб, СмТжйОкжХ ніежпкСю СУСаСю, язО лТСбОгжмь 
кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь 

178.1. ИУСаж, язі йОюмь кОйіТ егіРУкюбОмж кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, еСаСб'яеОкі 
УмОмж кО Саиіз Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ еО йіУоПй УбСвС лСУміРкСвС лТСджбОккя яз 
УОйСеОРкямі СУСаж мО СмТжйОмж гСбігзФ лТС беяммя кО Саиіз евігкС іе УмОммПю 65 оьСвС 
КСгПзУФ. 

178.2. ДСХСгж вТСйОгяк, СмТжйОкі лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ біг лТСбОгдПккя 
кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі, СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 
167.1 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ. 

178.3. ИлСгОмзСбФбОкжй гСХСгСй ббОдОємьУя УФзФлкжР пжУмжР гСХіг, мСамС Тіекжоя йід 
гСХСгСй і гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкжйж бжмТОмОйж, кПСаХігкжйж гия лТСбОгдПккя 
лПбкСвС бжгФ кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі. 

К ТОеі кПСмТжйОккя гСбігзж лТС беяммя кО Саиіз СУСаСю, язО лТСбОгжмь кПеОиПдкФ 
лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя є гСХСгж, СмТжйОкі біг мОзСї гіяиькСУмі аПе 
ФТОХФбОккя бжмТОм. 

Дия лТжбОмкжХ бжзСкОбоіб СлСгОмзСбФбОкжй гСХСгСй ббОдОємьУя УФзФлкжР пжУмжР 
гСХіг, мСамС Тіекжоя йід гСХСгСй, сС УзиОгОємьУя іе УФй бжкОвСТСгж, СмТжйОкСї біглСбігкС 
гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СТвОкж мО СУіа, язі егіРУкююмь лТжйФУСбП бжзСкОккя УФгСбжХ 
ТірПкь і ТірПкь ікржХ СТвОкіб", і гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкжйж бжмТОмОйж, кПСаХігкжйж 
гия лТСбОгдПккя кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі. 

ЗП бзиюпОюмьУя гС гСХСгФ СУСаж, язО лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, УФйж 
гСХСгФ Ф бжвиягі аюгдПмкСвС вТОкмФ. ИлСгОмзФбОккя гСХСгіб, СмТжйОкжХ СУСаСю, язО 
лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, Ф бжвиягі мОзСвС вТОкмФ, егіРУкюємьУя Ф 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 170.71 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ. 

178.4. Ліежпкі СУСаж, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, О мОзСд ікСеПйоі мО 
СУСаж аПе вТСйОгякУмбО, язі УмОиж кО Саиіз Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ яз УОйСеОРкямі СУСаж 
мО є ТПежгПкмОйж, лСгОюмь лСгОмзСбФ гПзиОТОоію еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС ТСзФ 
біглСбігкС гС оьСвС ТСегіиФ Ф УмТСзж, лПТПгаОпПкі гия лиОмкжзіб лСгОмзФ кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа, б язіР лСТяг е гСХСгОйж біг лТСбОгдПккя кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі 
йОюмь еОекОпОмж ікрі гСХСгж е гдПТПи їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж мО ікСеПйкі гСХСгж. 

178.5. Йіг пОУ бжлиОмж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя - лСгОмзСбжйж ОвПкмОйж, ніежпкжй 
СУСаОй, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, гСХСгіб, аПелСУПТПгкьС 
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лСб'яеОкжХ е мОзСю гіяиькіУмю, лСгОмСз кО гСХСгж Ф гдПТПиО бжлиОмж кП ФмТжйФємьУя б ТОеі 
кОгОккя мОзСю ніежпкСю СУСаСю зСлії гСбігзж лТС беяммя її кО лСгОмзСбжР Саиіз яз 
ніежпкСї СУСаж, язО лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь. МП лТОбжиС кП 
еОУмСУСбФємьУя б ТОеі кОТОХФбОккя (бжлиОмж) гСХСгФ еО бжзСкОккя лПбкСї ТСаСмж мО/ОаС 
кОгОккя лСУиФвж евігкС е ожбіиькС-лТОбСбжй гСвСбСТСй, бігкСУжкж еО язжй бУмОкСбиПкС 
мТФгСбжйж бігкСУжкОйж, О УмСТСкж гСвСбСТФ йСдФмь аФмж лТжТібкякі гС лТОоібкжзО пж 
ТСаСмСгОбоя біглСбігкС гС лФкзміб 14.1.195 мО 14.1.222 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

178.6. Ліежпкі СУСаж, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, еСаСб'яеОкі бПУмж 
Саиіз гСХСгіб і бжмТОм біг мОзСї гіяиькСУмі. Иаиіз гСХСгіб і бжмТОм йСдП бПУмжУя б 
лОлПТСбСйФ мО/ОаС ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, Ф мСйФ пжУиі пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм. 

МжлСбО нСТйО мОзСвС СаиізФ мО лСТягСз РСвС бПгПккя бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

178.7. ИУмОмСпкжР ТСеТОХФкСз лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа еО ебімкжР лСгОмзСбжР 
Тіз егіРУкюємьУя лиОмкжзСй УОйСУміРкС евігкС е гОкжйж, еОекОпПкжйж б лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії, б язіР лСТяг е гСХСгОйж біг лТСбОгдПккя кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі 
лСбжккі еОекОпОмжУя ікрі гСХСгж е гдПТПи їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж мО ікСеПйкі гСХСгж, О 
мОзСд бігСйСУмі лТС УФйж єгжкСвС бкПУзФ, кОТОХСбОкСвС кО гСХСгж біг лТСбОгдПккя 
кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі б ТСейіТОХ, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ. 

178.8. ЛіежпкО СУСаО, язО лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь мО егіРУкює кО 
зСТжУмь кПТПежгПкмО - юТжгжпкСї СУСаж ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж (зТій лСУміРкСвС 
лТПгУмОбкжомбО кО мПТжмСТії КзТОїкж) аФгь-язі бжлиОмО е гСХСгіб іе гдПТПиСй їХ 
лСХСгдПккя іе КзТОїкж, егіРУкює кОТОХФбОккя мО УлиОмФ лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб е 
гСХСгіб (лТжаФмзіб) кПТПежгПкміб Ф лСТягзФ, ТСейіТі мО Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ТСегіиСй III 
оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 179. ЙСТягСз лСгОккя ТіпкСї гПзиОТОоії лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж (лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії) 

179.1. ЙиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лСгОбОмж ТіпкФ гПзиОТОоію лТС йОРкСбжР УмОк і 
гСХСгж (лСгОмзСбФ гПзиОТОоію) біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

179.2. ВіглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ СаСб'яеСз лиОмкжзО лСгОмзФ сСгС лСгОккя 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії ббОдОємьУя бжзСкОкжй і лСгОмзСбО гПзиОТОоія кП лСгОємьУя, зТій 
бжлОгзіб, зСиж лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії лТяйС лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй, язсС 
мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ СмТжйФбОб: 

 гСХСгж, Ф мСйФ пжУиі ікСеПйкі гСХСгж, язі евігкС е ожй КСгПзУСй кП бзиюпОюмьУя гС 
еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ; 

 гСХСгж бжзиюпкС біг лСгОмзСбжХ ОвПкміб кПеОиПдкС біг бжгФ мО ТСейіТФ 
кОТОХСбОкСвС (бжлиОпПкСвС, кОгОкСвС) гСХСгФ; 

 гСХСгж біг СлПТОоіР лТСгОдФ (СайікФ) йОРкО, гОТФбОккя, гСХіг біг язжХ біглСбігкС гС 
оьСвС КСгПзУФ кП СлСгОмзСбФємьУя, СлСгОмзСбФємьУя еО кФиьСбСю УмОбзСю мО/ОаС е 
язжХ лТж кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккі гСвСбСТіб, еО язжйж аФб УлиОпПкжР лСгОмСз 
біглСбігкС гС оьСвС ТСегіиФ; 

 гСХСгж Ф бжвиягі Са'єзміб УлОгсжкж, язі біглСбігкС гС оьСвС ТСегіиФ 
СлСгОмзСбФюмьУя еО кФиьСбСю УмОбзСю лСгОмзФ мО/ОаС е язжХ УлиОпПкС лСгОмСз 
біглСбігкС гС лФкзмФ 174.3 УмОммі 174 оьСвС КСгПзУФ. 

МОзСд лСгОмзСбО гПзиОТОоія кП лСгОємьУя Ф бжлОгзОХ, лТяйС лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 

К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лСгОбОмж лСгОмзСбФ гПзиОТОоію біглСбігкС 
гС ікржХ лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ, мС б кіР лСТяг е ікржйж гСХСгОйж еОекОпОюмьУя гСХСгж, 
лПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-21#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-21#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2179-13#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2179-13#n16
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179.3. ЙиОмкжзж лСгОмзФ - ТПежгПкмж, язі бжїдгдОюмь еО зСТгСк кО лСУміРкП йіУоП 
лТСджбОккя, еСаСб'яеОкі лСгОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію кП 
ліекірП 60 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС лПТПгФюмь бжїегФ. 

КСкмТСиююпжР СТвОк лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия кОгХСгдПккя лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії еСаСб'яеОкжР лПТПбіТжмж бжекОпПкП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя, УлиОмФ кОиПдкСї 
УФйж лСгОмзФ і бжгОмж гСбігзФ лТС мОзФ УлиОмФ мО лТС бігУФмкіУмь лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е 
оьСвС лСгОмзФ, сС лСгОємьУя гС СТвОкіб йжмкСвС зСкмТСию ліг пОУ лПТПмжкФ йжмкСвС 
зСТгСкФ і є лігУмОбСю гия лТСбПгПккя йжмкжХ лТСоПгФТ. 

ЛСТйО мОзСї гСбігзж бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЙСТягСз еОУмСУФбОккя оьСвС лФкзмФ бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
179.4. ЙиОмкжзж лСгОмзФ ебіиькяюмьУя біг СаСб'яезФ лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії б 

мОзжХ бжлОгзОХ: 
О) кПеОиПдкС біг бжгФ мО УФйж СмТжйОкжХ гСХСгіб лиОмкжзОйж лСгОмзФ, язі: 
 є йОиСиімкійж/кПлСбкСиімкійж ОаС кПгієегОмкжйж СУСаОйж і лТж оьСйФ лПТПаФбОюмь 

кО лСбкСйФ ФмТжйОккі ікржХ СУіа (Ф мСйФ пжУиі аОмьзіб) мО/ОаС гПТдОбж УмОкСй кО 
зікПоь ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ; 

 лПТПаФбОюмь ліг ОТПрмСй ОаС є еОмТжйОкжйж пж еОУФгдПкжйж гС лСеаОбиПккя бСиі, 
лПТПаФбОюмь Ф лСиСкі ОаС Фб'яекПккі кО мПТжмСТії ікржХ гПТдОб УмОкСй кО зікПоь 
вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя гПзиОТОоії; 

 лПТПаФбОюмь Ф ТСерФзФ УмОкСй кО зікПоь ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ; 
 лПТПаФбОюмь кО УмТСзСбіР біРУьзСбіР УиФдаі УмОкСй кО зікПоь ебімкСвС лСгОмзСбСвС 

ТСзФ; 
а) б ікржХ бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй ТСегіиСй. 
179.5. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія еОлСбкюємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ УОйСУміРкС ОаС ікрСю 

СУСаСю, кСмОТіОиькС ФлСбкСбОдПкСю лиОмкжзСй лСгОмзФ егіРУкюбОмж мОзП еОлСбкПккя, Ф 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ виОбСю 2 ТСегіиФ II оьСвС КСгПзУФ. 

179.6. ИаСб'яеСз сСгС еОлСбкПккя мО лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії біг ійПкі лиОмкжзО 
лСгОмзФ лСзиОгОємьУя кО мОзжХ СУіа: 

 аОмьзіб, СлізФкО ОаС лізиФбОиькжзО - сСгС гСХСгіб, СмТжйОкжХ 
йОиСиімкьСю/кПлСбкСиімкьСю СУСаСю ОаС СУСаСю, бжекОкСю УФгСй кПгієегОмкСю; 

 УлОгзСєйоіб (ТСелСТягкжзіб йОРкО, гПТдОбкжХ бжзСкОбоіб) - сСгС гСХСгіб, 
СмТжйОкжХ лТСмявСй ебімкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР лСйПТ; 

 гПТдОбкСвС бжзСкОбоя, ФлСбкСбОдПкСвС егіРУкюбОмж еОХСгж сСгС еОаПелПпПккя 
йОРкСбжХ лТПмПкеіР зТПгжмСТіб лиОмкжзО лСгОмзФ, бжекОпПкСвС б ФУмОкСбиПкСйФ 
лСТягзФ аОкзТФмСй. 

179.7. ЛіежпкО СУСаО еСаСб'яеОкО УОйСУміРкС гС 1 УПТлкя ТСзФ, сС кОУмОє еО ебімкжй, 
УлиОмжмж УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, еОекОпПкФ б лСгОкіР кПю лСгОмзСбіР гПзиОТОоії. 

ЛФйО лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, гСкОТОХСбОкО зСкмТСиююпжй СТвОкСй, УлиОпФємьУя гС 
біглСбігкСвС аюгдПмФ Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй. 

179.8. ЛФйО, сС йОє аФмж лСбПТкФмО лиОмкжзФ лСгОмзФ, еОТОХСбФємьУя кО РСвС ТОХФкСз, 
бігзТжмжР Ф аОкзФ ОаС кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв, лТСмявСй 60 
зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия кОгХСгдПккя мОзСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії. 

179.9. ЛСТйО лСгОмзСбСї гПзиОТОоії бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, бжХСгяпж е 
мОзжХ ФйСб: 

 еОвОиькО пОУмжкО лСгОмзСбСї гПзиОТОоії лСбжккО йОмж УлТСсПкжР бжвияг мО кП 
йіУмжмж бігСйСУмПР лТС гСХСгж (бжмТОмж), сС СмТжйФє (кПУП) кПекОпкО зіиьзіУмь 
лиОмкжзіб лСгОмзФ; 

 лСгОмзСбО гПзиОТОоія є ФкінізСбОкСю мО єгжкСю гия бУіХ бУмОкСбиПкжХ ожй 
ТСегіиСй бжлОгзіб її лСгОккя; 

 ОаеОо пПмбПТмжР бжзиюпПкС; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0122-13#n6
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 ТСеТОХФкзж СзТПйжХ бжгіб гСХСгіб (бжмТОм), еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя йОюмь йіУмжмжУя б гСгОмзОХ гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, сС 
еОлСбкююмьУя бжзиюпкС лиОмкжзОйж лСгОмзФ еО кОябкСУмі мОзжХ гСХСгіб (бжмТОм) 
ОаС кПСаХігкСУмі ТСеТОХФкзФ мОзСвС еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя; 

 лСгОмзСбО гПзиОТОоія мО гСгОмзж гС кПї йОюмь УзиОгОмжУя е бжзСТжУмОккяй 
еОвОиькСбджбОкСї мПТйікСиСвії, О мОзСд йіУмжмж гПмОиькі ікУмТФзоії сСгС їХ 
еОлСбкПккя; 

 лСгОмзСбО гПзиОТОоія мО гСгОмзж гС кПї йОюмь ігПкмжнізФбОмж лиОмкжзО лСгОмзФ мО 
йіУмжмж ікнСТйОоію, кПСаХігкФ гия бжекОпПккя УФйж РСвС лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
ОаС УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОє лСбПТкПккю Ф ТОеі бжзСТжУмОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ 
лТОбО кО лСгОмзСбФ екждзФ. 

БиОкзж лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР йОюмь аПеСлиОмкС кОгОбОмжУя зСкмТСиююпжйж 
СТвОкОйж лиОмкжзОй лСгОмзФ кО їХ еОлжм, О мОзСд аФмж еОвОиькСгСУмФлкжйж гия кОУПиПккя. 

179.10. ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ е 
лТСХОккяй кОгОмж зСкУФиьмОмжбкФ гСлСйСвФ е лжмОкь сСгС еОлСбкПккя РСвС ТіпкСї 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, О зСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кОгОмж аПеСлиОмкі лСУиФвж еО 
мОзжй ебПТкПккяй. 

179.11. Ліежпкі СУСаж, язі гПзиОТФюмь йОРкС, гСХСгж, бжмТОмж і еСаСб'яеОккя нікОкУСбСвС 
ХОТОзмПТФ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя зСТФлоії", лСгОюмь лСгОмзСбФ 
гПзиОТОоію бжзиюпкС Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй ТСегіиСй. 

179.12. ЗО ебПТкПккяй лиОмкжзО лСгОмзФ зСкмТСиююпжР СТвОк, гС язСвС аФиС лСгОкС 
лСгОмзСбФ гПзиОТОоію, бжгОє гСбігзФ лТС лСгОкФ гПзиОТОоію лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж 
(лСгОмзСбФ гПзиОТОоію) еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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КИЗДІЙ V. ЙИДАМИК ЗА ДИДАЗК ВАКМІЛМЬ 

ЛмОммя 180. ЙиОмкжзж лСгОмзФ 
180.1. Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ є: 
1) аФгь-язО СУСаО, язО лТСбОгжмь ОаС лиОкФє лТСбОгжмж вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь і 

ТПєУмТФємьУя еО УбСїй гСаТСбіиькжй ТірПккяй яз лиОмкжз лСгОмзФ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
УмОммПю 183 оьСвС ТСегіиФ; 

2) аФгь-язО СУСаО, язО еОТПєУмТСбОкО ОаС лігиявОє ТПєУмТОоії яз лиОмкжз лСгОмзФ; 
3) аФгь-язО СУСаО, язО ббСежмь мСбОТж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б СаУявОХ, язі 

лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю, мО кО язФ лСзиОгОємьУя біглСбігОиькіУмь еО УлиОмФ лСгОмзіб Ф 
ТОеі лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж біглСбігкС гС ЖжмкСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж, О мОзСд: 

 СУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя гСмТжйОккя бжйСв йжмкжХ ТПджйіб, язі лПТПгаОпОюмь 
лСбкП ОаС пОУмзСбП ФйСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, Ф ТОеі лСТФрПккя мОзжХ 
йжмкжХ ТПджйіб, бУмОкСбиПкжХ йжмкжй еОзСкСгОбУмбСй; 

 СУСаО, язО бжзСТжУмСбФє, Ф мСйФ пжУиі лТж ббПеПккі мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, лСгОмзСбФ ліиьвФ кП еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй мО/ОаС бУФлПТПп ФйСбОй пж 
оіияй її кОгОккя евігкС іе ожй КСгПзУСй, О мОзСд аФгь-язі ікрі СУСаж, сС 
бжзСТжУмСбФюмь лСгОмзСбФ ліиьвФ, язФ гия кжХ кП лТжекОпПкС. 

ЗСТйж оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС СлПТОоіР е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж ніежпкжйж СУСаОйж (вТСйОгякОйж) пж УФа'єзмОйж ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, язі 
кП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ, зФиьмФТкжХ оіккСУмПР, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 197.7 УмОммі 197 оьСвС 
КСгПзУФ; 

4) СУСаО, язО бПгП Саиіз ТПеФиьмОміб гіяиькСУмі еО гСвСбСТСй лТС УліиькФ гіяиькіУмь аПе 
ФмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж; 

5) СУСаО - ФлТОбжмПиь йОРкО, язО бПгП СзТПйжР лСгОмзСбжР Саиіз е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь сСгС вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР, лСб'яеОкжХ е бжзСТжУмОккяй йОРкО, сС СмТжйОкП б 
ФлТОбиіккя еО гСвСбСТОйж ФлТОбиіккя йОРкСй. 

Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя вСУлСгОТУьзі бігкСУжкж йід ФлТОбжмПиПй йОРкО е биОУкСї 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мО РСвС гіяиькСУмі е ФлТОбиіккя йОРкСй лТжТібкююмьУя гС 
бігкСУжк кО СУкСбі СзТПйжХ ожбіиькС-лТОбСбжХ гСвСбСТіб. ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ кП 
лСржТююмьУя кО ФлТОбжмПиіб йОРкО, язі егіРУкююмь ФлТОбиіккя ОзмжбОйж ікУмжмФміб 
УліиькСвС ікбПУмФбОккя, нСкгіб аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, нСкгіб нікОкУФбОккя аФгібкжомбО 
мО нСкгіб СлПТОоіР е кПТФХСйіУмю, УмбСТПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ; 

6) СУСаО, язО лТСбСгжмь СлПТОоії е лСУмОпОккя зСкніУзСбОкСвС йОРкО, екОХігСз, УзОТаіб, 
йОРкО, бжекОкСвС аПеХОеяРкжй, йОРкО, еО язжй кП ебПТкФбУя биОУкжз гС зікоя УмТСзФ 
еаПТівОккя, мО йОРкО, сС еО лТОбСй ФУлОгзФбОккя пж кО ікржХ еОзСккжХ лігУмОбОХ 
лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь гПТдОбж (Ф мСйФ пжУиі йОРкО, бжекОпПкСвС Ф УмОммі 243 ЖжмкСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж), кПеОиПдкС біг мСвС, пж гСУявОє бСкО еОвОиькСї УФйж біг егіРУкПккя 
СлПТОоіР іе лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, бжекОпПкСї лФкзмСй 181.1 УмОммі 181 оьСвС КСгПзУФ, 
О мОзСд кПеОиПдкС біг мСвС, язжР ТПджй СлСгОмзФбОккя бжзСТжУмСбФє мОзО СУСаО евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй; 

7) СУСаО, язО ФлСбкСбОдПкО бкСУжмж лСгОмСз е Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, сС бжкжзОюмь 
бкОУиігСз лСУмОбзж лСУиФв ліглТжєйУмбОйж еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ е їХ СУкСбкСї 
гіяиькСУмі, сС лПТПаФбОюмь Ф ліглСТягзФбОккі лиОмкжзО лСгОмзФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

8) СУСаО - ікбПУмСТ (СлПТОмСТ), язжР бПгП СзТПйжР лСгОмзСбжР Саиіз, лСб'яеОкжР е 
бжзСкОккяй ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії; 

9) СУСаО, бжекОпПкО Ф ліглФкзмі "г" ліглФкзмФ 14.1.139 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

http://document.vobu.ua/doc/3180
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180.2. ИУСаСю, біглСбігОиькСю еО кОТОХФбОккя мО УлиОмФ лСгОмзФ гС аюгдПмФ Ф ТОеі 
лСУмОпОккя лСУиФв кПТПежгПкмОйж, Ф мСйФ пжУиі їХ лСУміРкжйж лТПгУмОбкжомбОйж, кП 
еОТПєУмТСбОкжйж яз лиОмкжзж лСгОмзФ, язсС йіУоП лСУмОпОккя лСУиФв ТСемОрСбОкП кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, є СмТжйФбОп лСУиФв, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 2081 
оьСвС КСгПзУФ. 

180.21. ИУСаСю, біглСбігОиькСю еО УлиОмФ гС аюгдПмФ лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС лТж 
ббПеПккі мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-
біглТОбиПккяХ, є СлПТОмСТ лСрмСбСвС еб'яезФ, ПзУлТПУ-лПТПбіекжз, язсС йжмкП СнСТйиПккя 
мСбОТіб егіРУкюємьУя мОзжй СлПТОмСТСй лСрмСбСвС еб'яезФ, ПзУлТПУ-лПТПбіекжзСй. 

180.3. ИУСаж, еОекОпПкі Ф лФкзмОХ 180.2 і 180.21 оієї УмОммі, йОюмь лТОбО, бжзСкФюмь 
СаСб'яезж мО кПУФмь біглСбігОиькіУмь, лПТПгаОпПкФ еОзСкСй, яз лиОмкжзж лСгОмзФ. 

180.4. ЙСиСдПккя оієї УмОммі кП лСржТююмьУя кО СУіа-кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь лСУиФвж 
е лігвСмСбзж гС екяммя і екяммя ПкПТвСаиСзіб НСТкСажиьУьзСї АДЛ е ПзУлиФОмОоії мО 
лПТПмбСТПккя Са'єзмО "КзТжммя" кО ПзСиСвіпкС аПелПпкФ УжУмПйФ, нікОкУФбОккя язжХ 
егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз зСрміб йідкОТСгкСї мПХкіпкСї гСлСйСвж, сС кОгОємьУя кО 
аПеСлиОмкіР мО аПелСбСТСмкіР СУкСбі, біглСбігкС гС лСиСдПкь КОйзСбСї ФвСгж йід 
КзТОїкСю мО ЄбТСлПРУьзжй аОкзСй ТПзСкУмТФзоії мО ТСебжмзФ УмСУСбкС гіяиькСУмі 
НСТкСажиьУьзСвС нСкгФ "КзТжммя" б КзТОїкі мО КвСгж лТС вТОкм (ЙТСПзмФ ягПТкСї аПелПзж 
НСТкСажиьУьзСї АДЛ) йід ЄбТСлПРУьзжй аОкзСй ТПзСкУмТФзоії мО ТСебжмзФ яз 
КСелСТягкжзСй зСрміб, кОгОкжХ евігкС е ГТОкмСй е КОХФкзО ягПТкСї аПелПзж, КТягСй 
КзТОїкж мО НСТкСажиьУьзСю ОмСйкСю ПиПзмТСУмОкоією. 

ЛмОммя 181. ВжйСвж сСгС ТПєУмТОоії СУіа яз лиОмкжзіб лСгОмзФ 
181.1. К ТОеі язсС еОвОиькО УФйО біг егіРУкПккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, 

сС лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю евігкС е ожй ТСегіиСй, Ф мСйФ пжУиі СлПТОоіР е лСУмОпОккя 
мСбОТіб/лСУиФв е бжзСТжУмОккяй иСзОиькСї ОаС виСаОиькСї зСйл'юмПТкСї йПТПді (еСзТПйО, 
ОиП кП бжзиюпкС рияХСй бУмОкСбиПккя УлПоіОиькСвС еОУмСУФкзФ ОаС гСгОмзФ кО 
УйОТмнСкОХ, лиОкрПмОХ пж ікржХ ожнТСбжХ лТжУмТСяХ), кОТОХСбОкО (УлиОпПкО) мОзіР СУСаі 
лТСмявСй СУмОккіХ 12 зОиПкгОТкжХ йіУяоіб, УФзФлкС лПТПбжсФє 1000000 вТжбПкь (аПе 
ФТОХФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь), мОзО СУСаО еСаСб'яеОкО еОТПєУмТФбОмжУя яз 
лиОмкжз лСгОмзФ Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй 
лТСджбОккя) е гСмТжйОккяй бжйСв, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 183 оьСвС КСгПзУФ, зТій СУСаж, 
язО є лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - мТПмьСї вТФлж. 

181.2. ЯзсС СУСаж, кП еОТПєУмТСбОкі яз лиОмкжзж лСгОмзФ, ббСеямь мСбОТж кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж б СаУявОХ, сС лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю евігкС іе еОзСкСй, мОзі СУСаж 
УлиОпФюмь лСгОмСз ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб аПе ТПєУмТОоії яз лиОмкжзж мОзСвС 
лСгОмзФ. 

ЛмОммя 182. ДСаТСбіиькО ТПєУмТОоія лиОмкжзіб лСгОмзФ 
182.1. ЯзсС СУСаО, язО біглСбігкС гС лФкзмФ 181.1 УмОммі 181 оьСвС КСгПзУФ кП є 

лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф еб'яезФ е мжй, сС СаУявж СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіР бігУФмкі ОаС є 
йПкржйж біг бУмОкСбиПкСї еОекОпПкСю УмОммПю УФйж, ббОдОє еО гСоіиькП гСаТСбіиькС 
еОТПєУмТФбОмжУя яз лиОмкжз лСгОмзФ, мОзО ТПєУмТОоія егіРУкюємьУя еО її еОябСю. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 183. ЙСТягСз ТПєУмТОоії лиОмкжзіб лСгОмзФ 
183.1. БФгь-язО СУСаО, язО лігиявОє СаСб'яезСбіР ТПєУмТОоії яз лиОмкжз лСгОмзФ, лСгОє гС 

зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй лТСджбОккя) ТПєУмТОоіРкФ 
еОябФ. 

183.2. К ТОеі СаСб'яезСбСї ТПєУмТОоії СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ ТПєУмТОоіРкО еОябО 
лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кП ліекірП 10 пжУиО зОиПкгОТкСвС йіУяоя, сС кОУмОє 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_004
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еО йіУяоПй, б язСйФ блПТрП гСУявкФмС СаУявФ СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіР, бжекОпПкСвС Ф 
УмОммі 181 оьСвС КСгПзУФ. 

183.3. К ТОеі гСаТСбіиькСї ТПєУмТОоії СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС СУСаж, язО 
біглСбігОє бжйСвОй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй 6 лФкзмФ 180.1 УмОммі 180 оьСвС КСгПзУФ, 
ТПєУмТОоіРкО еОябО лСгОємьУя евігкС е лФкзмСй 183.7 оієї УмОммі кП ліекірП кід еО 10 
зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, е язСвС мОзі СУСаж ббОдОмжйФмьУя 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ мО йОмжйФмь лТОбС кО лСгОмзСбжР зТПгжм і УзиОгОккя лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ. 

183.4. К ТОеі лПТПХСгФ СУіа іе УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя, сС кП лПТПгаОпОє 
УлиОмж лСгОмзФ, кО УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, Ф бжлОгзОХ, 
бжекОпПкжХ виОбСю 1 ТСегіиФ XIV оьСвС КСгПзУФ, еО ФйСбж, сС мОзі СУСаж біглСбігОюмь 
бжйСвОй, бжекОпПкжй лФкзмСй 181.1 УмОммі 181 оьСвС КСгПзУФ, ТПєУмТОоіРкО еОябО 
лСгОємьУя кП ліекірП 10 пжУиО лПТрСвС зОиПкгОТкСвС йіУяоя, б язСйФ егіРУкПкС лПТПХіг кО 
УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. ЯзсС мОзі СУСаж біглСбігОюмь 
бжйСвОй, бжекОпПкжй лФкзмСй 182.1 УмОммі 182 оьСвС КСгПзУФ, ТПєУмТОоіРкО еОябО 
лСгОємьУя Ф УмТСз, бжекОпПкжР лФкзмСй 183.3 оієї УмОммі. 

К ТОеі ейікж УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ біглСбігкС гС ліглФкзмФ "а" ліглФкзмФ 4 лФкзмФ 293.8 
УмОммі 293 оьСвС КСгПзУФ ТПєУмТОоіРкО еОябО лСгОємьУя кП ліекірП кід еО 10 зОиПкгОТкжХ 
гкіб гС лСпОмзФ зОиПкгОТкСвС йіУяоя, б язСйФ аФгП еОУмСУСбФбОмжУя УмОбзО єгжкСвС 
лСгОмзФ, сС лПТПгаОпОє УлиОмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

183.5. ИУСаж, еОекОпПкі Ф лФкзмі 183.3 оієї УмОммі, йСдФмь кОбПУмж Ф еОябі аОдОкжР 
(еОлиОкСбОкжР) гПкь ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ, сС біглСбігОє гОмі лСпОмзФ 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ (зОиПкгОТкжР йіУяоь), е язСвС мОзі СУСаж ббОдОмжйФмьУя лиОмкжзОйж 
лСгОмзФ мО йОмжйФмь лТОбС кО УзиОгОккя лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

КПєУмТОоія СУіа, еОекОпПкжХ б ОаеОоі гТФвСйФ лФкзмФ 183.4 оієї УмОммі, гіє е лПТрСвС пжУиО 
зОиПкгОТкСвС йіУяоя, б язСйФ аФгП еОУмСУСбФбОмжУя УмОбзО єгжкСвС лСгОмзФ, сС 
лПТПгаОпОє УлиОмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

183.6. К ТОеі язсС СУмОккіР гПкь УмТСзФ лСгОккя еОябж лТжлОгОє кО бжХігкжР, УбямзСбжР 
ОаС кПТСаСпжР гПкь, СУмОккій гкПй УмТСзФ ббОдОємьУя кОУмФлкжР еО бжХігкжй, УбямзСбжй 
ОаС кПТСаСпжй ТСаСпжР гПкь. 

183.7. ЗОябО лТС ТПєУмТОоію СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб 
КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСбіТпі лСУиФвж". 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя (кСбСУмбСТПкі) йСдФмь еОябжмж лТС УбСє аОдОккя гСаТСбіиькС 

еОТПєУмТФбОмжУя яз лиОмкжз лСгОмзФ ліг пОУ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії УмбСТПккя юТжгжпкСї 
СУСаж ОаС гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя. ВіглСбігкО еОябО ОаС 
бігСйСУмі лПТПгОюмьУя гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО 
вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь". 

К ТПєУмТОоіРкіР еОябі еОекОпОюмьУя лігУмОбж гия ТПєУмТОоії СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ. 
ПСгС мОзжХ еОяб ОаС бігСйСУмПР лПТПаів мТжгПккСвС УмТСзФ їХ ТСевиягФ зСкмТСиююпжйж 

СТвОкОйж ТСелСпжкОємьУя е гОмж їХ кОгХСгдПккя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, лТОбжиО, 
лСТягСз мО УмТСзж ТСевиягФ є мОзжйж УОйжйж, яз і гия ТПєУмТОоіРкжХ еОяб, лСгОкжХ евігкС е 
ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ. 

183.8. КСкмТСиююпжР СТвОк бігйСбияє б ТПєУмТОоії СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ, язсС еО 
ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ ТПєУмТОоіРкСї еОябж мО/ОаС лСгОкжХ гСзФйПкміб бУмОкСбиПкС, сС 
СУСаО ОаС кП біглСбігОє бжйСвОй, бжекОпПкжй УмОммПю 180, лФкзмСй 181.1 УмОммі 181, 
лФкзмСй 182.1 УмОммі 182 мО лФкзмСй 183.7 УмОммі 183 оьСвС КСгПзУФ, ОаС язсС іУкФюмь 
СаУмОбжкж, язі є лігУмОбСю гия ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії евігкС іе УмОммПю 184 оьСвС КСгПзУФ, 
О мОзСд язсС лТж лСгОккі ТПєУмТОоіРкСї еОябж пж бжекОпПккі аОдОкСвС (еОлиОкСбОкСвС) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
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гкя ТПєУмТОоії кП гСмТжйОкС лСТягСз мО УмТСзж (мПТйікж), бУмОкСбиПкі лФкзмОйж 183.1, 
183.3 - 183.7 оієї УмОммі. 

183.9. К ТОеі бігУФмкСУмі лігУмОб гия бігйСбж Ф ТПєУмТОоії СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ 
зСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб ліУия кОгХСгдПккя 
ТПєУмТОоіРкСї еОябж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бкПУмж гС ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ еОлжУ 
лТС ТПєУмТОоію мОзСї СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ: 

 е аОдОкСвС (еОлиОкСбОкСвС) гкя ТПєУмТОоії, еОекОпПкСвС Ф ТПєУмТОоіРкіР еОябі, сС 
біглСбігОє гОмі лСпОмзФ лСгОмзСбСвС лПТіСгФ (зОиПкгОТкСвС йіУяоя), е язСвС мОзі 
СУСаж ббОдОмжйФмьУя лиОмкжзОйж лСгОмзФ мО йОмжйФмь лТОбС кО УзиОгОккя 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, Ф ТОеі гСаТСбіиькСї ТПєУмТОоії СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ; 

 е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО гкПй УлижбФ 10 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия 
лСгОккя ТПєУмТОоіРкСї еОябж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ОаС гПТдОбкСйФ 
ТПєУмТОмСТФ, Ф ТОеі гСаТСбіиькСї ТПєУмТОоії СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, язсС аОдОкжР (еОлиОкСбОкжР) гПкь ТПєУмТОоії Ф еОябі кП еОекОпПкС; 

 е аОдОкСвС (еОлиОкСбОкСвС) гкя, сС біглСбігОє лПТрСйФ пжУиФ зОиПкгОТкСвС 
збОТмОиФ, б язСйФ аФгП еОУмСУСбФбОмжУя УмОбзО єгжкСвС лСгОмзФ, сС лПТПгаОпОє 
УлиОмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, Ф ТОеі лПТПХСгФ СУіа кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя; 

 е аОдОкСвС (еОлиОкСбОкСвС) гкя, сС біглСбігОє лПТрСйФ пжУиФ зОиПкгОТкСвС йіУяоя, 
б язСйФ аФгП еОУмСУСбФбОмжУя УмОбзО єгжкСвС лСгОмзФ, сС лПТПгаОпОє УлиОмФ 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, Ф ТОеі ейікж УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж; 

 е лПТрСвС пжУиО зОиПкгОТкСвС йіУяоя, б язСйФ егіРУкПкС лПТПХіг кО УлиОмФ ікржХ 
лСгОмзіб і еаСТіб, Ф ТОеі ТПєУмТОоії СУіа, бжекОпПкжХ б ОаеОоі лПТрСйФ лФкзмФ 183.4, сС 
біглСбігОюмь бжйСвОй, бжекОпПкжй лФкзмСй 181.1 УмОммі 181 оьСвС КСгПзУФ, язсС 
лПТрП пжУиС зОиПкгОТкСвС йіУяоя, е язСвС егіРУкюємьУя лПТПХіг кО УлиОмФ ікржХ 
лСгОмзіб і еаСТіб, кО гПкь лСгОккя ТПєУмТОоіРкСї еОябж кП кОУмОиС; 

 е гкя бкПУПккя еОлжУФ гС ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ Ф ТОеі СаСб'яезСбСї ТПєУмТОоії 
СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС Ф ТОеі ТПєУмТОоії СУіа, бжекОпПкжХ б ОаеОоі лПТрСйФ 
лФкзмФ 183.4, сС біглСбігОюмь бжйСвОй, бжекОпПкжй лФкзмСй 181.1 УмОммі 181 оьСвС 
КСгПзУФ, язсС лПТрП пжУиС зОиПкгОТкСвС йіУяоя, б язСйФ егіРУкПкС лПТПХіг кО 
УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, кО гПкь лСгОккя ТПєУмТОоіРкСї еОябж кОУмОиС. 

183.10. БФгь-язО СУСаО, язО лігиявОє СаСб'яезСбіР ТПєУмТОоії яз лиОмкжз лСгОмзФ, і Ф 
бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ оією УмОммПю, кП лСгОиО гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
ТПєУмТОоіРкФ еОябФ, кПУП біглСбігОиькіУмь еО кПкОТОХФбОккя ОаС кПУлиОмФ оьСвС лСгОмзФ кО 
Тібкі еОТПєУмТСбОкСвС лиОмкжзО аПе лТОбО кОТОХФбОккя лСгОмзСбСвС зТПгжмФ мО СмТжйОккя 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя. 

183.11. ЗО еОлжмСй лиОмкжзО лСгОмзФ зСкмТСиююпжР СТвОк кОгОє аПеСлиОмкС мО 
аПеФйСбкС лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй СмТжйОккя мОзСвС еОлжмФ, 
бжмяв е ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ. Вжмяв гіє гС бкПУПккя ейік гС ТПєУмТФ. 

ЛСТйО еОлжмФ лТС СмТжйОккя бжмявФ мО бжмявФ е ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ 
еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

183.12. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
бПгП ТПєУмТ лиОмкжзіб лСгОмзФ, б язСйФ йіУмжмьУя ікнСТйОоія лТС СУіа, еОТПєУмТСбОкжХ яз 
лиОмкжзж лСгОмзФ. 

183.13. З йПмСю лСУміРкСвС еОаПелПпПккя СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, юТжгжпкжХ мО ніежпкжХ СУіа ікнСТйОоією оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, сСгПккС СлТжиюгкює кО єгжкСйФ 
гПТдОбкСйФ ТПєУмТОоіРкСйФ бПа-лСТмОиі юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО 
вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь мО биОУкСйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі: 
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183.13.1. гОкі е ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ іе еОекОпПккяй кОРйПкФбОккя ОаС лТіебжсО, 
ійПкі мО лС аОмьзСбі лиОмкжзО лСгОмзФ, гОмж лСгОмзСбСї ТПєУмТОоії, ікгжбігФОиькСвС 
лСгОмзСбСвС кСйПТО мО мПТйікФ гії ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ; 

183.13.2. ікнСТйОоію лТС СУіа, ТПєУмТОоію язжХ яз лиОмкжзіб лСгОмзФ ОкФиьСбОкС, іе 
еОекОпПккяй ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ кСйПТіб, гОмж ОкФиюбОккя, лТжпжк мО лігУмОб гия 
ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії. 

ЗО еОлжмСй б ПиПзмТСккіР нСТйі лиОмкжзіб лСгОмзФ, язі лСгОюмь лСгОмзСбі гПзиОТОоії 
еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж 
"ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі 
лСУиФвж", зСкмТСиююпі СТвОкж кОгОюмь аПеСлиОмкС лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб біг гОмж 
кОгХСгдПккя мОзСвС еОлжмФ ікнСТйОоію, сС СлТжиюгкюємьУя біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ. 

ЛСТйж еОлжмФ лТС СмТжйОккя ікнСТйОоії мО гСбігзж іе ТПєУмТФ мО лСТягСз їХ нСТйФбОккя 
бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

183.14. ЛСТйж ТПєУмТОоіРкСї еОябж, еОябж лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії, О мОзСд 
лСиСдПккя лТС ТПєУмТОоію лиОмкжзіб лСгОмзФ еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

183.15. К ТОеі ейікж лиОмкжзСй лСгОмзФ йіУоПекОХСгдПккя (йіУоя лТСджбОккя) ОаС РСвС 
лПТПбПгПккя кО СаУиФвСбФбОккя гС ікрСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ екяммя мОзСвС лиОмкжзО е 
СаиізФ б СгкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкі і беяммя кО Саиіз б ікрСйФ егіРУкюємьУя б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

К ТОеі лПТПмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС ейікж гОкжХ лТС лиОмкжзО 
лСгОмзФ, язі УмСУФюмьУя лСгОмзСбСвС кСйПТО мО/ОаС кОРйПкФбОккя (лТіебжсО, ійПкі мО лС 
аОмьзСбі) лиОмкжзО лСгОмзФ і кП лСб'яеОкі е иізбігОоією ОаС ТПСТвОкіеОоією лиОмкжзО 
лСгОмзФ, О мОзСд бУмОкСбиПккя ТСеаідкСУмПР пж лСйжиСз Ф еОлжУОХ ТПєУмТФ лиОмкжзіб 
лСгОмзФ лТСбСгжмьУя лПТПТПєУмТОоія лиОмкжзО лСгОмзФ. 

ЙПТПТПєУмТОоія лиОмкжзО лСгОмзФ егіРУкюємьУя е гСмТжйОккяй лТОбжи мО Ф УмТСзж, 
бжекОпПкі оією УмОммПю гия ТПєУмТОоії лиОмкжзіб лСгОмзФ, рияХСй бкПУПккя біглСбігкСвС 
еОлжУФ гС ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ. 

Дия лПТПТПєУмТОоії лиОмкжз лСгОмзФ лСгОє біглСбігкС гС лФкзмФ 183.7 оієї УмОммі еОябФ 
лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй, зСиж ейікжижУя гОкі лТС лиОмкжзО лСгОмзФ 
ОаС бжкжзиж ікрі лігУмОбж гия лПТПТПєУмТОоії. 

ЙПТПТПєУмТОоія Ф еб'яезФ іе ейікСю кОРйПкФбОккя (зТій лПТПмбСТПккя) (лТіебжсО, ійПкі 
мО лС аОмьзСбі) лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР бзиюпПкжР гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ 
юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь, егіРУкюємьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй аПе лСгОккя еОябж лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лігУмОбі бігСйСУмПР е 
оьСвС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ. 

ЯзсС СУСаО, ФмбСТПкО рияХСй лПТПмбСТПккя, кП лСгОиО Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз еОябж гия 
лПТПТПєУмТОоії, її ТПєУмТОоія лиОмкжзСй лСгОмзФ ОкФиюємьУя біглСбігкС гС УмОммі 184 оьСвС 
КСгПзУФ. 

183.16. ЯзсС біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО бжекОпПкС УмТСз, кО язжР ФмбСТПкС СУСаФ, ОаС 
УмТСз, ліУия язСвС ейікююмьУя гОкі ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ, ТПєУмТОоія лиОмкжзСй 
лСгОмзФ гіє гС еОзікпПккя мОзСвС УмТСзФ. 

183.17. ИУСаО, ФмбСТПкО б ТПеФиьмОмі ТПСТвОкіеОоії лиОмкжзО лСгОмзФ (зТій СУСаж, 
ФмбСТПкСї рияХСй лПТПмбСТПккя), ТПєУмТФємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ яз ікрО кСбСФмбСТПкО 
СУСаО б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, Ф мСйФ пжУиі Ф ТОеі, зСиж гС мОзСї СУСаж 
лПТПРриж СаСб'яезж іе УлиОмж лСгОмзФ Ф еб'яезФ е ТСелСгіиСй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь пж 
лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

183.18. ИУСаі, сС ТПєУмТФємьУя яз лиОмкжз лСгОмзФ, лТжУбСюємьУя ікгжбігФОиькжР 
лСгОмзСбжР кСйПТ, язжР бжзСТжУмСбФємьУя гия УлиОмж лСгОмзФ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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ЛмОммя 184. АкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ 
184.1. КПєУмТОоія гіє гС гОмж ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ, язО лТСбСгжмьУя 

рияХСй бжзиюпПккя е ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ і бігаФбОємьУя Ф ТОеі язсС: 
О) аФгь-язО СУСаО, еОТПєУмТСбОкО яз лиОмкжз лСгОмзФ лТСмявСй лСлПТПгкіХ 12 йіУяоіб, 

лСгОиО еОябФ лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії, язсС еОвОиькО бОТміУмь СлСгОмзСбФбОкжХ 
мСбОТіб/лСУиФв, сС кОгОюмьУя мОзСю СУСаСю, еО СУмОккі 12 зОиПкгОТкжХ йіУяоіб аФиО 
йПкрСю біг УФйж, бжекОпПкСї УмОммПю 181 оьСвС КСгПзУФ, еО ФйСбж УлиОмж УФйж 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй ТСегіиСй; 

а) аФгь-язО СУСаО, еОТПєУмТСбОкО яз лиОмкжз лСгОмзФ, лТжРкяиО ТірПккя лТС лТжлжкПккя 
мО еОмбПТгжиО иізбігОоіРкжР аОиОкУ, лПТПгОбОиькжР Озм ОаС ТСелСгіиьпжР аОиОкУ 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО еО ФйСбж УлиОмж УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь іе лСгОмзФ Ф 
бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй ТСегіиСй; 

б) аФгь-язО СУСаО, еОТПєУмТСбОкО яз лиОмкжз лСгОмзФ, ТПєУмТФємьУя яз лиОмкжз єгжкСвС 
лСгОмзФ, ФйСбО УлиОмж язСвС кП лПТПгаОпОє УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь; 

в) СУСаО, еОТПєУмТСбОкО яз лиОмкжз лСгОмзФ, лТСмявСй 12 лСУиігСбкжХ лСгОмзСбжХ 
йіУяоіб кП лСгОє зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО/ОаС 
лСгОє мОзФ гПзиОТОоію (лСгОмзСбжР ТСеТОХФкСз), язО (язжР) Убігпжмь лТС бігУФмкіУмь 
лСУмОпОккя/лТжгаОккя мСбОТіб/лСУиФв, егіРУкПкжХ е йПмСю нСТйФбОккя лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя пж лСгОмзСбСвС зТПгжмФ; 

ґ) ФУмОкСбпі гСзФйПкмж аФгь-язСї СУСаж, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз лСгОмзФ, бжекОкі 
ТірПккяй УФгФ кПгіРУкжйж; 

г) вСУлСгОТУьзжй УФгСй бжкПУПкС ФХбОиФ лТС иізбігОоію юТжгжпкСї СУСаж - аОкзТФмО; 
П) лиОмкжз лСгОмзФ иізбігФємьУя еО ТірПккяй УФгФ (ніежпкО СУСаО лСеаФбОємьУя УмОмФУФ 

УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя) ОаС СУСаФ ебіиькПкС біг УлиОмж лСгОмзФ пж її лСгОмзСбФ 
ТПєУмТОоію ОкФиьСбОкС (УзОУСбОкС, бжекОкС кПгіРУкСю) еО ТірПккяй УФгФ; 

є) ніежпкО СУСаО, еОТПєУмТСбОкО яз лиОмкжз лСгОмзФ, лСйПТиО, її СвСиСрПкС лСйПТиСю, 
бжекОкС кПгієегОмкСю ОаС аПебіУкС бігУФмкьСю, СайПдПкС її ожбіиькФ гієегОмкіУмь; 

д) бжзиюпПкС; 
е) лТжлжкПкС гію гСвСбСТФ лТС УліиькФ гіяиькіУмь, гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй, ФвСгж 

лТС ТСелСгіи лТСгФзоії (гия лиОмкжзіб лСгОмзФ, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 4, 5 і 8 лФкзмФ 180.1 
УмОммі 180 оьСвС КСгПзУФ) ОаС еОзікпжбУя УмТСз, кО язжР ФмбСТПкС СУСаФ, еОТПєУмТСбОкФ яз 
лиОмкжз лСгОмзФ. 

ж) бжзиюпПкС. 
184.2. АкФиюбОккя ТПєУмТОоії кО лігУмОбі, бжекОпПкіР Ф ліглФкзмі "О" лФкзмФ 184.1 оієї 

УмОммі, егіРУкюємьУя еО еОябСю лиОмкжзО лСгОмзФ, О кО лігУмОбОХ, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 
"а" - "е" лФкзмФ 184.1 оієї УмОммі, йСдП егіРУкюбОмжУя еО еОябСю лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС еО 
УОйСУміРкжй ТірПккяй біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

ЯзсС сСгС СУСаж, еОТПєУмТСбОкСї лиОмкжзСй лСгОмзФ гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ 
юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь, бкПУПкС еОлжУ лТС 
гПТдОбкФ ТПєУмТОоію лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж (зТій лПТПмбСТПккя) ОаС 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя ОаС язсС гС ТПєУмТФ лиОмкжзіб 
єгжкСвС лСгОмзФ бкПУПкС еОлжУ лТС еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя, сС 
кП лПТПгаОпОє УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лТСбСгжмьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй ОбмСйОмжпкС кО лігУмОбі біглСбігкжХ бігСйСУмПР, СмТжйОкжХ 
евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - 
ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь" ОаС еО гОкжйж ТПєУмТФ лиОмкжзіб єгжкСвС 
лСгОмзФ. 

АкФиюбОккя ТПєУмТОоії егіРУкюємьУя кО гОмФ: 
 лСгОккя еОябж лиОмкжзСй лСгОмзФ ОаС лТжРкяммя ТірПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй 

лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії;  
 еОекОпПкФ б УФгСбСйФ ТірПккі; 
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 лТжлжкПккя гії гСвСбСТФ лТС УліиькФ гіяиькіУмь, гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй, ФвСгж 
лТС ТСелСгіи лТСгФзоії ОаС еОзікпПккя УмТСзФ, кО язжР ФмбСТПкС СУСаФ, еОТПєУмТСбОкФ 
яз лиОмкжз лСгОмзФ; 

 сС лПТПгФє гкю бмТОмж СУСаСю УмОмФУФ лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь; 
гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж ОаС ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі 
ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя. 

ЙТж оьСйФ гОмСю ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ бжекОпОємьУя гОмО, сС 
кОУмОиО ТОкірП. 

184.3. КСкмТСиююпжР СТвОк ОкФиює ТПєУмТОоію СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР лСгОб 
еОябФ лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії, язсС бУмОкСбжмь, сС бік біглСбігОє бжйСвОй лФкзмФ 
184.1 оієї УмОммі. 

184.4. К ТОеі бігУФмкСУмі еОзСккжХ лігУмОб гия ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії зСкмТСиююпжР 
СТвОк лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия кОгХСгдПккя еОябж лиОмкжзО лСгОмзФ лТС 
ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лСгОє мОзСйФ лиОмкжзСбі лСгОмзФ бйСмжбСбОкФ лжУьйСбФ бігйСбФ б 
ОкФиюбОккі ТПєУмТОоії е лСяУкПккяйж іе еОекОпПкСвС лжмОккя. 

184.5. З йСйПкмФ ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ мОзО СУСаО 
лСеаОбияємьУя лТОбО кО бігкПУПккя УФй лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, УзиОгОккя 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

184.6. К ТОеі ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ СУмОккій ебімкжй 
(лСгОмзСбжй) лПТіСгСй є лПТіСг, язжР ТСелСпжкОємьУя біг гкя, сС кОУмОє еО СУмОккій гкПй 
лСлПТПгкьСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, мО еОзікпФємьУя гкПй ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії. 

184.7. ЯзсС мСбОТж/лСУиФвж, кПСаСТСмкі Озмжбж, УФйж лСгОмзФ лС язжХ аФиж бзиюпПкі гС 
УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, кП аФиж бжзСТжУмОкі б СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ Ф йПдОХ 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ б СУмОккьСйФ ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) 
лПТіСгі кП ліекірП гОмж ОкФиюбОккя РСвС ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
бжекОпжмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя лС мОзжХ мСбОТОХ/лСУиФвОХ, кПСаСТСмкжХ ОзмжбОХ 
бжХСгяпж іе ебжпОРкСї оікж біглСбігкжХ мСбОТіб/лСУиФв пж кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, зТій 
бжлОгзіб ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ бкОУиігСз ТПСТвОкіеОоії лиОмкжзО 
лСгОмзФ рияХСй лТжєгкОккя, еижммя, лПТПмбСТПккя, лСгіиФ мО бжгіиПккя біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

184.8. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзФ, ТПєУмТОоія язСвС ОкФиюємьУя, йОє лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж СУмОккьСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, мОзО УФйО лСгОмзФ 
бТОХСбФємьУя б УФйФ ейПкрПккя аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, О б ТОеі РСвС бігУФмкСУмі Ф 
УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй, лиОмкжз еСаСб'яеОкжР лСвОУжмж УФйФ лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь ОаС лСгОмзСбСвС аСТвФ е оьСвС лСгОмзФ, сС бжкжзиж гС мОзСвС ОкФиюбОккя, еО 
їХ кОябкСУмі, кПеОиПдкС біг мСвС, еОижрОмжйПмьУя мОзО СУСаО еОТПєУмТСбОкСю яз лиОмкжз 
оьСвС лСгОмзФ кО гПкь УлиОмж мОзСї УФйж лСгОмзФ пж кі. 

184.9. К ТОеі язсС еО ТПеФиьмОмОйж СУмОккьСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ СУСаО йОє лТОбС кО 
СмТжйОккя аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, мОзП бігрзСгФбОккя кОгОємьУя лТСмявСй УмТСзіб, 
бжекОпПкжХ ожй ТСегіиСй, кПеОиПдкС біг мСвС, пж аФгП мОзО СУСаО еОижрОмжУя 
еОТПєУмТСбОкСю яз лиОмкжз оьСвС лСгОмзФ кО гОмФ СмТжйОккя мОзСвС аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя, пж кі. 

184.10. КСкмТСиююпжР СТвОк, язжР лТжРкяб УОйСУміРкП ТірПккя лТС ОкФиюбОккя 
ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ, еСаСб'яеОкжР лжУьйСбС лСбігСйжмж СУСаФ лТСмявСй мТьСХ 
ТСаСпжХ гкіб ліУия гкя ОкФиюбОккя мОзСї ТПєУмТОоії. 

ЛмОммя 185. ВжекОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
185.1. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя є СлПТОоії лиОмкжзіб лСгОмзФ е: 
О) лСУмОпОккя мСбОТіб, йіУоП лСУмОпОккя язжХ ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, 

біглСбігкС гС УмОммі 186 оьСвС КСгПзУФ, Ф мСйФ пжУиі СлПТОоії е аПеСлиОмкСї лПТПгОпі мО е 
лПТПгОпі лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзмж еОУмОбж лСежпОиькжзФ (зТПгжмСТФ), кО мСбОТж, сС 
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лПТПгОюмьУя кО ФйСбОХ мСбОТкСвС зТПгжмФ, О мОзСд е лПТПгОпі Са'єзмО нікОкУСбСвС иіежквФ 
Ф бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя иіежквССгПТдФбОпФ/СТПкгОТю; 

а) лСУмОпОккя лСУиФв, йіУоП лСУмОпОккя язжХ ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, 
біглСбігкС гС УмОммі 186 оьСвС КСгПзУФ; 

б) ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 
в) бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 
ґ) бжзиюпПкС; 
г) бжзиюпПкС; 
П) лСУмОпОккя лСУиФв е йідкОТСгкжХ лПТПбПеПкь лОУОджТіб і аОвОдФ мО бОкмОдіб 

еОиіекжпкжй, ОбмСйСаіиькжй, йСТУьзжй і ТіпзСбжй мО ОбіОоіРкжй мТОкУлСТмСй. 
З йПмСю СлСгОмзФбОккя ожй лСгОмзСй гС СлПТОоіР е ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ 

мПТжмСТію КзТОїкж мО бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж лТжТібкюємьУя 
лСйісПккя мСбОТіб Ф аФгь-язжР йжмкжР ТПджй, бжекОпПкжР Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 186. ЖіУоП лСУмОпОккя мСбОТіб мО лСУиФв 
186.1. ЖіУоПй лСУмОпОккя мСбОТіб є: 
О) нОзмжпкП йіУоПекОХСгдПккя мСбОТіб кО йСйПкм їХ лСУмОпОккя (зТій бжлОгзіб, 

лПТПгаОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ "а" і "б" оьСвС лФкзмФ); 
а) йіУоП, гП мСбОТж лПТПаФбОюмь кО пОУ лСпОмзФ їХ лПТПбПеПккя ОаС лПТПУжиОккя, Ф ТОеі 

язсС мСбОТж лПТПбСеямьУя ОаС лПТПУжиОюмьУя лТСгОбоПй, лСзФлоПй пж мТПмьСю СУСаСю; 
б) йіУоП, гП лТСбОгжмьУя УзиОгОккя, йСкмОд пж бУмОкСбиПккя, Ф ТОеі язсС мСбОТж 

УзиОгОюмьУя, йСкмФюмьУя ОаС бУмОкСбиююмьУя (е бжлТСаФбОккяй пж аПе кьСвС) лТСгОбоПй 
ОаС біг РСвС ійПкі. 

186.1.1. ЯзсС лСУмОпОккя мСбОТіб егіРУкюємьУя гия УлСджбОккя кО аСТмФ йСТУьзжХ мО 
лСбімТякжХ УФгПк ОаС Ф лСїегОХ кО гіиякоі лОУОджТУьзСвС лПТПбПеПккя, сС егіРУкюємьУя б 
йПдОХ йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, йіУоПй лСУмОпОккя ббОдОємьУя лФкзм біглТОбиПккя 
лОУОджТУьзСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

ДіиякзСю лОУОджТУьзСвС лПТПбПеПккя, сС егіРУкюємьУя б йПдОХ йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж, ббОдОємьУя гіиякзО, кО язіР бігаФбОємьУя мОзП лПТПбПеПккя аПе еФлжкСз еО 
йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж йід лФкзмСй біглТОбиПккя мО лФкзмСй лТжаФммя 
лОУОджТУьзСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

ЙФкзм біглТОбиПккя лОУОджТУьзСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ - лПТржР лФкзм лСУОгзж 
лОУОджТіб Ф йПдОХ йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, Ф ТОеі лСмТПаж - ліУия еФлжкзж еО йПдОйж 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЙФкзм лТжаФммя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж - СУмОккіР лФкзм кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж гия лСУОгзж/бжУОгзж лОУОджТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

186.2. ЖіУоПй лСУмОпОккя лСУиФв є: 
186.2.1. йіУоП нОзмжпкСвС лСУмОпОккя лСУиФв, лСб'яеОкжХ е ТФХСйжй йОРкСй, О УОйП: 
О) лСУиФв, сС є гСлСйідкжйж Ф мТОкУлСТмкіР гіяиькСУмі: кОбОкмОдПккя, ТСебОкмОдПккя, 

лПТПбОкмОдПккя, УзиОгУьзО СаТСазО мСбОТіб мО ікрі ОкОиСвіпкі бжгж лСУиФв; 
а) лСУиФв іе лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж мО Соікзж ТФХСйСвС йОРкО; 
б) лСУиФв, лСб'яеОкжХ іе лПТПбПеПккяй лОУОджТіб мО бОкмОдіб, Ф мСйФ пжУиі е лСУмОпОккяй 

лТСгСбСиьпжХ лТСгФзміб і кОлСїб, лТжекОпПкжХ гия УлСджбОккя; 
в) лСУиФв іе бжзСкОккя ТПйСкмкжХ ТСаім і лСУиФв іе лПТПТСазж УжТСбжкж, О мОзСд ікржХ 

ТСаім і лСУиФв, сС лСб'яеОкі е ТФХСйжй йОРкСй; 
186.2.2. нОзмжпкП йіУоПекОХСгдПккя кПТФХСйСвС йОРкО, Ф мСйФ пжУиі сС аФгФємьУя, гия 

мжХ лСУиФв, язі лСб'яеОкі е кПТФХСйжй йОРкСй: 
О) лСУиФв ОвПкмУмб кПТФХСйСУмі; 
а) лСУиФв е лігвСмСбзж мО лТСбПгПккя аФгібПиькжХ ТСаім; 

б) ікржХ лСУиФв еО йіУоПекОХСгдПккяй кПТФХСйСвС йОРкО, Ф мСйФ пжУиі сС аФгФємьУя;  
186.2.3. йіУоП нОзмжпкСвС кОгОккя лСУиФв Ф УнПТі зФиьмФТж, йжУмПомбО, СУбімж, кОФзж, 

УлСТмФ, ТСебОв ОаС ікржХ лСгіакжХ лСУиФв, бзиюпОюпж лСУиФвж СТвОкіеОмСТіб гіяиькСУмі б 
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еОекОпПкжХ УнПТОХ мО лСУиФвж, сС кОгОюмьУя гия биОрмФбОккя лиОмкжХ бжУмОбСз, 
зСкнПТПкоіР, кОбпОиькжХ УПйікОТіб мО ікржХ лСгіакжХ еОХСгіб. 

186.3. ЖіУоПй лСУмОпОккя еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі лСУиФв ббОдОємьУя йіУоП, б язСйФ 
СмТжйФбОп лСУиФв еОТПєУмТСбОкжР яз УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя ОаС - Ф ТОеі бігУФмкСУмі 
мОзСвС йіУоя - йіУоП лСУміРкСвС пж лПТПбОдкСвС РСвС лТСджбОккя. ДС мОзжХ лСУиФв 
кОиПдОмь: 

О) кОгОккя йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, УмбСТПккя еО еОйСбиПккяй мО 
бжзСТжУмОккя Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, Ф мСйФ пжУиі еО иіоПкеіРкжйж 
гСвСбСТОйж, О мОзСд кОгОккя (лПТПгОпО) лТОбО кО УзСТСпПккя бжзжгіб лОТкжзСбжХ вОеіб 
(бФвиПоПбжХ Сгжкжоь); 

а) ТПзиОйкі лСУиФвж; 
б) зСкУФиьмОоіРкі, ікджкіТжквСбі, ікдПкПТкі, юТжгжпкі (Ф мСйФ пжУиі ОгбСзОмУьзі), 

аФХвОимПТУьзі, ОФгжмСТУьзі, ОзмФОТкі, О мОзСд лСУиФвж е ТСеТСаиПккя мО мПУмФбОккя 
лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя, е СаТСаиПккя гОкжХ мО кОгОккя зСкУФиьмОоіР е лжмОкь 
ікнСТйОмжеОоії, кОгОккя ікнСТйОоії мО ікржХ лСУиФв Ф УнПТі ікнСТйОмжеОоії, Ф мСйФ пжУиі е 
бжзСТжУмОккяй зСйл'юмПТкжХ УжУмПй; 

в) кОгОккя лПТУСкОиФ, Ф мСйФ пжУиі язсС лПТУСкОи лТОоює еО йіУоПй егіРУкПккя 
гіяиькСУмі лСзФлоя; 

ґ) кОгОккя б СТПкгФ, иіежкв ТФХСйСвС йОРкО, зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО аОкзібУьзжХ 
УПРніб; 

г) мПиПзСйФкізОоіРкі лСУиФвж, О УОйП: лСУиФвж, лСб'яеОкі е лПТПгОбОккяй, лСржТПккяй 
ОаС лТжРйОккяй УжвкОиіб, Уиіб, еСаТОдПкь мО ебФзіб ОаС ікнСТйОоії аФгь-язСвС ХОТОзмПТФ еО 
гСлСйСвСю гТСмСбжХ, УФлФмкжзСбжХ, УміиькжзСбжХ, ТОгіСмПХкіпкжХ, СлмжпкжХ ОаС ікржХ 
ПиПзмТСйОвкімкжХ УжУмПй еб'яезФ, бзиюпОюпж біглСбігкП кОгОккя ОаС лПТПгОккя лТОбО кО 
бжзСТжУмОккя йСдижбСУмПР мОзСвС лПТПгОбОккя, лСржТПккя ОаС лТжРйОккя, Ф мСйФ пжУиі 
кОгОккя гСУмФлФ гС виСаОиькжХ ікнСТйОоіРкжХ йПТПд; 

П) лСУиФвж ТОгіСйСбиПккя мО мПиПбіеіРкСвС йСбиПккя; 
є) кОгОккя лСУПТПгкжоьзжХ лСУиФв біг ійПкі мО еО ТОХФкСз ікрСї СУСаж ОаС біг УбСвС ійПкі, 

ОиП еО ТОХФкСз ікрСї СУСаж, язсС еОаПелПпФємьУя кОгОккя лСзФлою лСУиФв, лПТПТОХСбОкжХ Ф 
оьСйФ лФкзмі; 

д) кОгОккя мТОкУлСТмкС-ПзУлПгжмСТУьзжХ лСУиФв; 
е) кОгОккя лСУиФв е бжТСакжомбО мО зСйлСкФбОккя бігПСніиьйіб, зікСніиьйіб, 

ОкійОоіРкжХ (йФиьмжлиізОоіРкжХ) ніиьйіб, мПиПбіеіРкжХ лТСвТОй, ТПзиОйкжХ ніиьйіб, 
нСмСТПзиОйкжХ йОмПТіОиіб мО зСйл'юмПТкСї вТОнізж. 

186.31. ЖіУоПй лСУмОпОккя ПиПзмТСккжХ лСУиФв ббОдОємьУя йіУоПекОХСгдПккя 
СмТжйФбОпО лСУиФв. З йПмСю еОУмСУФбОккя еОекОпПкСвС лФкзмФ йіУоПекОХСгдПккя 
СмТжйФбОпО ПиПзмТСккжХ лСУиФв бжекОпОємьУя: 

гия СмТжйФбОпО лСУиФв - ніежпкСї СУСаж, язО еОТПєУмТСбОкО яз УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, - 
еО йіУоПй ТПєУмТОоії мОзСвС СмТжйФбОпО яз УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя; 

гия СмТжйФбОпО лСУиФв - ніежпкСї СУСаж, язО кП еОТПєУмТСбОкО яз УФа'єзм 
вСУлСгОТюбОккя, - еО йіУоПй нОзмжпкСвС йіУоПекОХСгдПккя мОзСї ніежпкСї СУСаж - 
СмТжйФбОпО лСУиФв. З йПмСю бУмОкСбиПккя нОзмжпкСвС йіУоПекОХСгдПккя ніежпкСї СУСаж - 
СмТжйФбОпО лСУиФв бТОХСбФюмьУя мОзі бігСйСУмі: 

О) язсС ПиПзмТСккі лСУиФвж кОгОюмьУя еОУСаОйж нізУСбОкСвС еб'яезФ - нОзмжпкжй 
йіУоПекОХСгдПккяй ніежпкСї СУСаж - СмТжйФбОпО лСУиФв ббОдОємьУя зТОїкО бУмОкСбиПккя 
иікії нізУСбОкСвС еб'яезФ (йіУоПекОХСгдПккя лТСбОРгПТО мПиПзСйФкізОоіР, лСУиФвОйж язСвС 
зСТжУмФбОбУя СгПТдФбОп Ф лТСоПУі СмТжйОккя ПиПзмТСккСї лСУиФвж); 

а) язсС ПиПзмТСккі лСУиФвж кОгОюмьУя еОУСаОйж ТФХСйСвС (йСаіиькСвС) еб'яезФ - 
нОзмжпкжй йіУоПекОХСгдПккяй ніежпкСї СУСаж - СмТжйФбОпО лСУиФв ббОдОємьУя зТОїкО, язФ 
ігПкмжнізФюмь еО йСаіиькжй зСгСй зТОїкж SIM-зОТмж, язО бжзСТжУмСбФємьУя ліг пОУ 
СмТжйОккя мОзжХ лСУиФв; 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 435 gazeta.vobu.ua 
 

б) язсС ПиПзмТСккі лСУиФвж кОгОюмьУя ікржйж, кід еОекОпПкі Ф оьСйФ лФкзмі, еОУСаОйж 
еб'яезФ, Ф мСйФ пжУиі е бжзСТжУмОккяй зОТмзж гСУмФлФ, - нОзмжпкжй йіУоПекОХСгдПккяй 
ніежпкСї СУСаж - СмТжйФбОпО лСУиФв ббОдОємьУя зТОїкО, б язіР ТСейісПкі мОзі ікрі еОУСаж 
еб'яезФ ОаС гС язСї кОгіУиОкС зОТмФ гСУмФлФ гия її бжзСТжУмОккя (Ф мСйФ пжУиі 
йіУоПекОХСгдПккяй лТжУмТСю, язП бжекОпОємьУя еО РСвС IP-ОгТПУСю, сС 
бжзСТжУмСбФбОиСУя СмТжйФбОпПй ПиПзмТСккСї лСУиФвж). 

ДСгОмзСбжйж гСзОеОйж гия бжекОпПккя йіУоПекОХСгдПккя ніежпкСї СУСаж - СмТжйФбОпО 
лСУиФв, Сгжк іе язжХ еОУмСУСбФємьУя СгкСпОУкС е Сгкжй іе еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ "О" - "б" 
оьСвС лФкзмФ бігСйСУмПР, є: 

 лиОмідкО ОгТПУО ніежпкСї СУСаж - СмТжйФбОпО лСУиФв; 
 аОкзібУьзі ТПзбіежмж, еСзТПйО йіУоП бПгПккя аОкзібУьзСвС ТОХФкзО, бжзСТжУмОкСвС 

гия ТСеТОХФкзФ еО ПиПзмТСккі лСУиФвж; 
 ікрО зСйПТоіРкС бОдижбО ікнСТйОоія. 

ЛіежпкО СУСаО - СмТжйФбОп ПиПзмТСккжХ лСУиФв йСдП лігмбПТгжмж, сС бСкО 
еОТПєУмТСбОкО яз УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя - лиОмкжз лСгОмзФ, рияХСй лСбігСйиПккя УбСвС 
ікгжбігФОиькСвС лСгОмзСбСвС кСйПТО лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

ЯзсС б гСвСбСТі, Ф мСйФ пжУиі ФзиОгПкСйФ б ПиПзмТСккіР нСТйі, бігУФмкя ікнСТйОоія, сС 
СмТжйФбОпПй ПиПзмТСккжХ лСУиФв є УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, ббОдОємьУя, сС мОзО лСУиФвО 
СмТжйОкО ніежпкСю СУСаСю, Ф мСйФ пжУиі ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй, кП 
еОТПєУмТСбОкСю яз лиОмкжз лСгОмзФ. 

186.4. ЖіУоПй лСУмОпОккя лСУиФв є йіУоП ТПєУмТОоії лСУмОпОиькжзО, зТій СлПТОоіР, 
еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 186.2, 186.3 і 186.31 оієї УмОммі. 

ЛмОммя 187. ДОмО бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
187.1. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв 

ббОдОємьУя гОмО, язО лТжлОгОє кО лСгОмзСбжР лПТіСг, лТСмявСй язСвС бігаФбОємьУя аФгь-
язО е лСгіР, сС УмОиОУя ТОкірП: 

О) гОмО еОТОХФбОккя зСрміб біг лСзФлоя/еОйСбкжзО кО ТОХФкСз лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ 
/ кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв яз СлиОмО мСбОТіб/лСУиФв, сС лігиявОюмь 
лСУмОпОккю, О б ТОеі лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, СлиОмО язжХ егіРУкюємьУя ПиПзмТСккжйж 
вТСржйО, - гОмО еОТОХФбОккя ПиПзмТСккжХ вТСрПР лиОмкжзФ лСгОмзФ яз СлиОмО 
мСбОТіб/лСУиФв, сС лігиявОюмь лСУмОпОккю, кО ПиПзмТСккжР вОйОкПоь, О б ТОеі лСУмОпОккя 
мСбОТіб/лСУиФв еО вСмібзФ - гОмО СлТжаФмзФбОккя зСрміб Ф зОУі лиОмкжзО лСгОмзФ, О б ТОеі 
бігУФмкСУмі мОзСї - гОмО ікзОУОоії вСмібзж Ф аОкзібУьзіР ФУмОкСбі, сС СаУиФвСбФє лиОмкжзО 
лСгОмзФ; 

а) гОмО бігбОкмОдПккя мСбОТіб, О б ТОеі ПзУлСТмФ мСбОТіб - гОмО СнСТйиПккя йжмкСї 
гПзиОТОоії, сС еОУбігпФє нОзм лПТПмжкОккя йжмкСвС зСТгСкФ КзТОїкж, СнСТйиПкО 
біглСбігкС гС бжйСв йжмкСвС еОзСкСгОбУмбО, О гия лСУиФв - гОмО СнСТйиПккя гСзФйПкмО, 
сС еОУбігпФє нОзм лСУмОпОккя лСУиФв лиОмкжзСй лСгОмзФ. Дия гСзФйПкміб, УзиОгПкжХ б 
ПиПзмТСккіР нСТйі, гОмСю СнСТйиПккя гСзФйПкмО, сС еОУбігпФє нОзм лСУмОпОккя лСУиФв 
лиОмкжзСй лСгОмзФ, ббОдОємьУя гОмО, еОекОпПкО Ф УОйСйФ гСзФйПкмі яз гОмО РСвС 
УзиОгПккя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь 
б КзТОїкі", кПеОиПдкС біг гОмж кОзиОгПккя ПиПзмТСккСвС ліглжУФ. 

ЗО СлПТОоіяйж е бжзСкОккя лігТягкжХ аФгібПиькжХ ТСаім УФа'єзмж ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі (лігТягкжзж мО УФалігТягкжзж) йСдФмь еОУмСУСбФбОмж зОУСбжР йПмСг 
лСгОмзСбСвС СаиізФ біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.266 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗО СлПТОоіяйж е лПТрСвС лСУмОпОккя джмиО (Са'єзміб джмиСбСї кПТФХСйСУмі), 
кПлСгіиькСвС джмиСбСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО 
джмиСбСї кПТФХСйСУмі еОУмСУСбФємьУя зОУСбжР йПмСг лСгОмзСбСвС СаиізФ біглСбігкС гС 
ліглФкзмФ 14.1.266 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

187.2. К ТОеі лСУмОпОккя мСбОТіб ОаС лСУиФв е бжзСТжУмОккяй мСТвСбПиькжХ ОбмСйОміб 
ОаС ікрСвС лСгіакСвС ФУмОмзФбОккя, сС кП лПТПгаОпОє кОябкСУмі зОУСбСвС ОлОТОмО, 
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зСкмТСиьСбОкСвС ФлСбкСбОдПкСю кО оП ніежпкСю СУСаСю, гОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь ббОдОємьУя гОмО бжРйОккя е мОзжХ мСТвСбПиькжХ ОлОТОміб ОаС лСгіакСвС 
ФУмОмзФбОккя вТСрСбСї бжТФпзж. ЙТОбжиО ікзОУОоії еОекОпПкСї бжТФпзж бУмОкСбиююмьУя 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж. 

187.3. К ТОеі лСУмОпОккя мСбОТіб еО гСвСбСТОйж мСбОТкСвС зТПгжмФ (мСбОТкСї лСежзж, 
ТСеУмТСпзж), ФйСбж язжХ лПТПгаОпОюмь УлиОмФ (кОТОХФбОккя) бігУСмзіб, гОмСю еаіиьрПккя 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф пОУмжкі мОзжХ бігУСмзіб ббОдОємьУя гОмО їХ кОТОХФбОккя евігкС е 
ФйСбОйж біглСбігкСвС гСвСбСТФ. 

187.4. К ТОеі язсС лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв пПТПе мСТвСбПиькі ОбмСйОмж егіРУкюємьУя 
е бжзСТжУмОккяй дПмСкіб, зОТмСз ОаС ікржХ еОйіккжзіб кОоіСкОиькСї бОиюмж, гОмСю 
еаіиьрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ббОдОємьУя гОмО лСУмОпОккя мОзжХ дПмСкіб, зОТмСз 
ОаС ікржХ еОйіккжзіб кОоіСкОиькСї бОиюмж. 

187.5. К ТОеі язсС лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв егіРУкюємьУя е бжзСТжУмОккяй зТПгжмкжХ 
ОаС гПаПмСбжХ зОТмСз, гСТСдкіХ, зСйПТоіРкжХ, ійПккжХ ОаС ікржХ пПзіб, гОмСю еаіиьрПккя 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ббОдОємьУя гОмО, сС еОУбігпФє нОзм лСУмОпОккя лиОмкжзСй 
лСгОмзФ мСбОТіб/лСУиФв лСзФлою, СнСТйиПкО лСгОмзСбСю кОзиОгкСю, ОаС гОмО 
бжлжУФбОккя біглСбігкСвС ТОХФкзО (мСбОТкСвС пПзО), еОиПдкС біг мСвС, язО лСгія бігаФиОУя 
ТОкірП. 

187.6. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь иіежквСгОбоя (СТПкгСгОбоя) гия 
СлПТОоіР е нікОкУСбСвС иіежквФ (нікОкУСбСї СТПкгж) є гОмО нОзмжпкСї лПТПгОпі Са'єзмО 
нікОкУСбСвС иіежквФ (нікОкУСбСї СТПкгж) Ф бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя иіежквССгПТдФбОпФ 
(СТПкгОТю). 

187.7. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф ТОеі лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв е 
СлиОмСю еО ТОХФкСз аюгдПмкжХ зСрміб є гОмО еОТОХФбОккя мОзжХ зСрміб кО ТОХФкСз 
лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв ОаС гОмО СмТжйОккя 
біглСбігкСї зСйлПкУОоії Ф аФгь-язіР ікріР нСТйі, бзиюпОюпж ейПкрПккя еОаСТвСбОкСУмі 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ еО РСвС еСаСб'яеОккяйж лПТПг аюгдПмСй. 

187.8. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф ТОеі ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж є гОмО лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії гия йжмкСвС СнСТйиПккя. 

К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 191 оьСвС КСгПзУФ, гОмО бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь бжекОпОємьУя е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь УмОммі 191 оьСвС КСгПзУФ. 

ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО СлПТОоіяйж е лСУмОпОккя кПТПежгПкмОйж 
УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя лСУиФв, йіУоП лСУмОпОккя язжХ ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж, є гОмО УлжУОккя зСрміб е ТОХФкзФ лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ 
кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв б СлиОмФ лСУиФв ОаС гОмО СнСТйиПккя гСзФйПкмО, сС еОУбігпФє 
нОзм лСУмОпОккя лСУиФв кПТПежгПкмСй, еОиПдкС біг мСвС, язО е лСгіР бігаФиОУя ТОкірП. 

187.9. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь бжзСкОбоя гСбвСУмТСзСбжХ гСвСбСТіб 
(зСкмТОзміб), зТій гСвСбСТіб (зСкмТОзміб) кО аФгібкжомбС джмиО (Са'єзміб джмиСбСї 
кПТФХСйСУмі), гСвСбСТіб зФлібиі-лТСгОдФ кПлСгіиькСвС джмиСбСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі, сСгС язжХ бігаФбОємьУя лПТрП їХ 
лСУмОпОккя, є гОмО нОзмжпкСї лПТПгОпі бжзСкОбоПй ТПеФиьмОміб ТСаім еО мОзжйж 
гСвСбСТОйж (зСкмТОзмОйж). 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ гСбвСУмТСзСбжР гСвСбіТ (зСкмТОзм) - оП аФгь-язжР гСвСбіТ кО 
бжвСмСбиПккя мСбОТіб, бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв е гСбвСмТжбОижй (аіиьрП СгкСвС 
ТСзФ) мПХкСиСвіпкжй ожзиСй бжТСакжомбО мО язсС гСвСбСТОйж, язі ФзиОгПкі кО 
бжТСакжомбС мОзжХ мСбОТіб, бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв, кП лПТПгаОпПкС лСПмОлкСвС їХ 
егОбОккя. 

187.10. ЙиОмкжзж лСгОмзФ, язі лСУмОпОюмь мПлиСбФ ПкПТвію, лТжТСгкжР вОе (зТій 
УзТОлиПкСвС), кОгОюмь лСУиФвж е мТОкУлСТмФбОккя мО/ОаС ТСелСгіиФ лТжТСгкСвС вОеФ, ікрі 
джмиСбС-зСйФкОиькі лСУиФвж, лПТПиіз язжХ бжекОпПкжР еОзСкСй, кОТОХСбФюмь лиОмФ еО 
ОаСкПкмУьзП СаУиФвСбФбОккя, лСУиФвж (ТСаСмж), бОТміУмь язжХ бзиюпОємьУя гС УзиОгФ лиОмж 
еО лСУиФвФ е ФмТжйОккя аФгжкзіб і УлСТФг мО лТжаФгжкзСбжХ мПТжмСТіР пж лСУиФвФ е 
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ФлТОбиіккя аОвОмСзбОТмжТкжй аФгжкзСй, ніежпкжй СУСаОй, аюгдПмкжй ФУмОкСбОй, 
кПеОТПєУмТСбОкжй яз лиОмкжзж лСгОмзФ, О мОзСд джмиСбС-ПзУлиФОмОоіРкжй зСкмСТОй, 
ФлТОбжмПияй аОвОмСзбОТмжТкжХ аФгжкзіб, збОТмжТкС-ПзУлиФОмОоіРкжй пОУмжкОй, 
Са'єгкОккяй УліббиОУкжзіб аОвОмСзбОТмжТкжХ аФгжкзіб, ікржй лиОмкжзОй лСгОмзФ, язі 
егіРУкююмь еаіТ зСрміб біг еОекОпПкжХ лСзФлоіб е йПмСю лСгОиьрСвС їХ лПТПТОХФбОккя 
лТСгОбояй мОзжХ мСбОТіб (кОгОбОпОй лСУиФв) Ф ТОХФкСз зСйлПкУОоії їХ бОТмСУмі, бжекОпОюмь 
гОмФ бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО лСгОмзСбСвС зТПгжмФ еО зОУСбжй йПмСгСй. 

ЗОекОпПкП лТОбжиС бжекОпПккя гОмж бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лСржТюємьУя 
мОзСд кО СлПТОоії е лСУмОпОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб/лСУиФв гия джмиСбС-ПзУлиФОмОоіРкжХ 
зСкмСТ, ФлТОбжмПиіб аОвОмСзбОТмжТкжХ аФгжкзіб мО аюгдПмкжХ ФУмОкСб, сС СмТжйФюмь мОзі 
мСбОТж/лСУиФвж, язсС бСкж еОТПєУмТСбОкі яз лиОмкжзж лСгОмзФ. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ лСУиФвОйж (ТСаСмОйж), бОТміУмь язжХ бзиюпОємьУя гС УзиОгФ 
лиОмж еО лСУиФвФ е ФмТжйОккя аФгжкзіб і УлСТФг мО лТжаФгжкзСбжХ мПТжмСТіР пж лСУиФвФ е 
ФлТОбиіккя аОвОмСзбОТмжТкжй аФгжкзСй, ббОдОюмьУя лСУиФвж е мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя 
иінміб мО гжУлПмпПТУьзжХ УжУмПй, УжУмПй лТСмжлСдПдкСї ОбмСйОмжзж мО гжйСбжгОиПккя, 
СаУиФвСбФбОккя гжйСбжХ мО бПкмжияоіРкжХ зОкОиіб, бкФмТіркьСаФгжкзСбжХ УжУмПй, 
лТжажТОккя аФгжкзСбСї мО лТжаФгжкзСбСї мПТжмСТії, зФлібиі ПиПзмТжпкСї ПкПТвії гия 
еОаПелПпПккя нФкзоіСкФбОккя УліиькСвС йОРкО аОвОмСзбОТмжТкСвС аФгжкзФ, О мОзСд ікрі 
лСУиФвж, язі кОгОюмьУя джмиСбС-ПзУлиФОмОоіРкжйж зСкмСТОйж пж ФлТОбжмПияйж 
аОвОмСзбОТмжТкжХ аФгжкзіб еОекОпПкжй Ф оьСйФ лФкзмі лСзФлояй еО їХкіР ТОХФкСз. 

187.11. ЙСлПТПгкя (ОбОкУСбО) СлиОмО бОТмСУмі мСбОТіб, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж пж ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, кП ейікює екОпПккя УФй 
лСгОмзФ, язі бігкСУямьУя гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ ОаС лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО 
лСгОмзФ, мОзСвС ПзУлСТмПТО ОаС ійлСТмПТО. 

ЛмОммя 188. ЙСТягСз бжекОпПккя аОеж СлСгОмзФбОккя б ТОеі лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв 
188.1. БОеО СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв бжекОпОємьУя 

бжХСгяпж е їХ гСвСбіТкСї бОТмСУмі е ФТОХФбОккяй еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб 
(зТій ОзожекСвС лСгОмзФ, язжР кОТОХСбФємьУя біглСбігкС гС ліглФкзміб 213.1.9 і 213.1.14 
лФкзмФ 213.1 УмОммі 213 оьСвС КСгПзУФ, еаСТФ кО СаСб'яезСбП гПТдОбкП лПкУіРкП 
УмТОХФбОккя, сС УлТОбияємьУя е бОТмСУмі лСУиФв УміиькжзСбСвС ТФХСйСвС еб'яезФ, лСгОмзФ 
кО гСгОкФ бОТміУмь мО ОзожекСвС лСгОмзФ кО УлжТм ПмжиСбжР, сС бжзСТжУмСбФємьУя 
бжТСакжзОйж - УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя гия бжТСакжомбО иізОТУьзжХ еОУСаіб, Ф мСйФ 
пжУиі зСйлСкПкміб зТСбі і бжТСаиПкжХ е кжХ лТПлОТОміб (зТій иізОТУьзжХ еОУСаіб Ф бжвиягі 
аОиьеОйіб мО ПиізУжТіб). 

ЙТж оьСйФ аОеО СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв кП йСдП аФмж 
кждпП оікж лТжгаОккя мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв, аОеО СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя 
УОйСУміРкС бжвСмСбиПкжХ мСбОТіб/лСУиФв кП йСдП аФмж кждпП ебжпОРкжХ оік, О аОеО 
СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя кПСаСТСмкжХ Озмжбіб кП йСдП аФмж кждпП аОиОкУСбСї 
(еОижрзСбСї) бОТмСУмі еО гОкжйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, сС УзиОиОУя УмОкСй кО лСпОмСз 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, лТСмявСй язСвС егіРУкююмьУя мОзі СлПТОоії (Ф ТОеі 
бігУФмкСУмі СаиізФ кПСаСТСмкжХ Озмжбіб - бжХСгяпж іе ебжпОРкСї оікж), еО бжкямзСй: 

 мСбОТіб (лСУиФв), оікж кО язі лігиявОюмь гПТдОбкСйФ ТПвФиюбОккю; 
 вОеФ, язжР лСУмОпОємьУя гия лСмТПа кОУПиПккя; 
 ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, оікО кО язФ УзиОиОУя кО ТжкзФ ПиПзмТжпкСї ПкПТвії. 

ДС УзиОгФ гСвСбіТкСї (зСкмТОзмкСї) бОТмСУмі бзиюпОюмьУя аФгь-язі УФйж зСрміб, бОТміУмь 
йОмПТіОиькжХ і кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, сС лПТПгОюмьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб аПелСУПТПгкьС 
лСзФлоПй ОаС пПТПе аФгь-язФ мТПмю СУСаФ Ф еб'яезФ е зСйлПкУОоією бОТмСУмі 
мСбОТіб/лСУиФв. ДС УзиОгФ гСвСбіТкСї (зСкмТОзмкСї) бОТмСУмі кП бзиюпОюмьУя УФйж 
кПФУмСРзж (рмТОніб мО/ОаС лПкі), мТж лТСоПкмж ТіпкжХ біг лТСУмТСпПкСї УФйж мО ікнияоіРкі 
бжмТОмж, бігрзСгФбОккя рзСгж, Ф мСйФ пжУиі бігрзСгФбОккя ФлФсПкСї бжвСгж еО ТірПккяйж 
йідкОТСгкжХ зСйПТоіРкжХ мО ікбПУмжоіРкжХ ОТаімТОдіб ОаС ікСеПйкжХ УФгіб, сС СмТжйОкі 
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лиОмкжзСй лСгОмзФ бкОУиігСз кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкСвС бжзСкОккя гСвСбіТкжХ 
еСаСб'яеОкь. 

ДС аОеж СлСгОмзФбОккя бзиюпОюмьУя бОТміУмь мСбОТіб/лСУиФв, язі лСУмОпОюмьУя (еО 
бжзиюпПккяй УФйж зСйлПкУОоії кО лСзТжммя Тіекжоі йід нОзмжпкжйж бжмТОмОйж мО 
ТПвФиьСбОкжйж оікОйж (мОТжнОйж) Ф бжвиягі бжТСакжпСї гСмОоії е аюгдПмФ мО/ОаС УФйж 
бігрзСгФбОккя СТПкгСгОбою - аюгдПмкіР ФУмОкСбі бжмТОм кО ФмТжйОккя кОгОкСвС б СТПкгФ 
кПТФХСйСвС йОРкО, кО зСйФкОиькі лСУиФвж мО кО ПкПТвСкСУії), мО бОТміУмь йОмПТіОиькжХ і 
кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, сС лПТПгОюмьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб аПелСУПТПгкьС СмТжйФбОпПй 
мСбОТіб/лСУиФв, лСУмОбиПкжХ мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ. 

К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 189 оьСвС КСгПзУФ, аОеО СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя 
е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь УмОммі 189 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 189. ИУСаижбСУмі бжекОпПккя аОеж СлСгОмзФбОккя б ТОеі лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв 
б СзТПйжХ бжлОгзОХ 

189.1. К ТОеі егіРУкПккя СлПТОоіР біглСбігкС гС лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ 
аОеО СлСгОмзФбОккя еО кПСаСТСмкжйж ОзмжбОйж бжекОпОємьУя бжХСгяпж е аОиОкУСбСї 
(еОижрзСбСї) бОТмСУмі, сС УзиОиОУя УмОкСй кО лСпОмСз ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, 
лТСмявСй язСвС егіРУкююмьУя мОзі СлПТОоії (Ф ТОеі бігУФмкСУмі СаиізФ кПСаСТСмкжХ Озмжбіб - 
бжХСгяпж іе ебжпОРкСї оікж), О еО мСбОТОйж/лСУиФвОйж - бжХСгяпж е бОТмСУмі їХ лТжгаОккя. 

189.2. ВОТміУмь мОТж, сС евігкС е ФйСбОйж гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) бжекОпПкО яз ебСТСмкО 
(еОУмОбкО), гС аОеж СлСгОмзФбОккя кП бзиюпОємьУя. К ТОеі язсС Ф УмТСз аіиьрП кід 12 
зОиПкгОТкжХ йіУяоіб е йСйПкмФ кОгХСгдПккя ебСТСмкСї мОТж бСкО кП лСбПТмОємьУя 
біглТОбкжзФ, бОТміУмь мОзСї мОТж бзиюпОємьУя гС аОеж СлСгОмзФбОккя СмТжйФбОпО. 

189.3. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзФ лТСбОгжмь ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь е лСУмОпОккя 
бджбОкжХ мСбОТіб (зСйіУіРкФ мСТвібию), сС лТжРкямі еО гСвСбСТСй зСйіУії б СУіа, кП 
еОТПєУмТСбОкжХ яз лиОмкжзж лСгОмзФ, аОеСю СлСгОмзФбОккя є зСйіУіРкО бжкОвСТСгО мОзСвС 
лиОмкжзО лСгОмзФ. 

К бжлОгзОХ, зСиж лиОмкжз лСгОмзФ егіРУкює гіяиькіУмь е лСУмОпОккя бджбОкжХ мСбОТіб, 
лТжгаОкжХ Ф СУіа, кП еОТПєУмТСбОкжХ яз лиОмкжзж лСгОмзФ, еО гСвСбСТОйж, сС 
лПТПгаОпОюмь лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО мОзі мСбОТж, аОеСю СлСгОмзФбОккя є лСежмжбкО 
Тіекжоя йід оікСю лТСгОдФ мО оікСю лТжгаОккя мОзжХ мСбОТіб, бжекОпПкО Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожй ТСегіиСй. 

ДОмСю еаіиьрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО лСгОмзФ є гОмО, бжекОпПкО еО 
лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж лФкзмСй 187.1 УмОммі 187 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙТж оьСйФ оікО лТСгОдФ бджбОкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ бжекОпОємьУя: 
 гия СУіа, кП еОТПєУмТСбОкжХ яз лиОмкжзж лСгОмзФ, бжХСгяпж е оікж, еОекОпПкСї Ф 

гСвСбСТі зФлібиі-лТСгОдФ, ОиП кП кждпП ТжкзСбСї бОТмСУмі мОзСвС еОУСаФ, 
ТСеТОХСбОкСї УФа'єзмСй СоікСпкСї гіяиькСУмі, ФлСбкСбОдПкжй егіРУкюбОмж СоікзФ 
біглСбігкС гС еОзСкФ; 

 гия лиОмкжзіб лСгОмзФ бжХСгяпж е гСвСбіТкСї (зСкмТОзмкСї) бОТмСУмі, ОиП кП кждпП 
ебжпОРкжХ оік. 

Дия оіиПР оьСвС ТСегіиФ: 
бджбОкжйж мСбОТОйж ббОдОюмьУя мСбОТж, сС аФиж б зСТжУмФбОккі кП йПкрП ТСзФ мО 

лТжгОмкі гия лСгОиьрСвС зСТжУмФбОккя Ф кПейіккСйФ УмОкі пж ліУия ТПйСкмФ, О мОзСд 
мТОкУлСТмкі еОУСаж, язі кП ліглОгОюмь ліг бжекОпПккя кСбСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

ЗСбжйж мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж ббОдОюмьУя: 
О) кОеПйкжР мТОкУлСТмкжР еОУіа - мСР, сС блПТрП ТПєУмТФємьУя б КзТОїкі біглСбігкС гС 

еОзСкСгОбУмбО, кП аФб еОТПєУмТСбОкжР б ікржХ гПТдОбОХ мО лТж оьСйФ йОє еОвОиькжР 
кОеПйкжР лТСаів гС 6000 зіиСйПмТіб; 

а) УФгкС - мП, сС блПТрП ТПєУмТФємьУя б КзТОїкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, кП аФиС 
еОТПєУмТСбОкС б ікржХ гПТдОбОХ мО лТж оьСйФ лТСРриС кП аіиьрП 100 вСгжк ліУия лПТрСвС 
ббПгПккя РСвС б ПзУлиФОмОоію; 
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б) иімОиькжР ОлОТОм - мСР, сС блПТрП ТПєУмТФємьУя б КзТОїкі біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО, кП аФб еОТПєУмТСбОкжР б ікржХ гПТдОбОХ мО лТж оьСйФ РСвС кОиімОкжР пОУ 
гС мОзСї ТПєУмТОоії кП лПТПбжсФє 40 вСгжк ліУия лПТрСвС ббПгПккя б ПзУлиФОмОоію. 
ЗОиімОкжй ббОдОємьУя пОУ, язжР ТСеТОХСбФємьУя біг аиСз-пОУФ еиьСмФ иімОиькСвС ОлОТОмО 
гС аиСз-пОУФ РСвС лТжеПйиПккя. 

ОаеОо мТжкОгоямжР бжзиюпПкС. 
189.4. БОеСю СлСгОмзФбОккя гия мСбОТіб/лСУиФв, сС лПТПгОюмьУя/СмТжйФюмьУя Ф йПдОХ 

гСвСбСТіб зСйіУії (зСкУжвкОоії), лСТФзж, гСбіТпСвС ФлТОбиіккя, є бОТміУмь лСУмОпОккя ожХ 
мСбОТіб/лСУиФв, бжекОпПкО Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 188 оьСвС КСгПзУФ. 

ДОмО еаіиьрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО лСгОмзСбСвС зТПгжмФ лиОмкжзіб лСгОмзФ, сС 
егіРУкююмь лСУмОпОккя/СмТжйОккя мСбОТіб/лСУиФв Ф йПдОХ гСвСбСТіб зСйіУії (зСкУжвкОоії), 
лСТФзж, гСТФпПккя, гСбіТпСвС ФлТОбиіккя, ікржХ ожбіиькС-лТОбСбжХ гСвСбСТіб мО аПе лТОбО 
биОУкСУмі кО мОзі мСбОТж/лСУиФвж, бжекОпОємьУя еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж УмОммяйж 
187 і 198 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗОекОпПкжР лСТягСз гОмж бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО лСгОмзСбСвС зТПгжмФ 
еОУмСУСбФємьУя мОзСд кО СлПТОоії е лТжйФУСбСвС лТСгОдФ ОТПрмСбОкСвС йОРкО СТвОкОйж 
юУмжоії. 

189.5. К ТОеі лСУмОпОккя мСбОТіб, язі аФиж лСбПТкФмі иіежквССгПТдФбОпПй иіежквСгОбою 
еО гСвСбСТСй нікОкУСбСвС иіежквФ Ф еб'яезФ е РСвС кПбжзСкОккяй пж кПкОиПдкжй 
бжзСкОккяй (Ф мСйФ пжУиі лСбПТкФмі кО лігУмОбі бжзСкОбпСвС кОлжУФ кСмОТіФУО), мО лТж 
оьСйФ иіежквСгОбоПй еО СлПТОоією е лСбПТкПккя мОзжХ мСбОТіб гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС 
зТПгжмФ кП бзиюпОижУя УФйж лСгОмзФ, аОеСю СлСгОмзФбОккя є лСежмжбкО Тіекжоя йід оікСю 
лСУмОпОккя мО оікСю лТжгаОккя мОзжХ мСбОТіб. 

МікО лТжгаОккя бжекОпОємьУя яз бОТміУмь мСбОТіб, еО язСю мОзі мСбОТж аФиж лСбПТкФмі 
иіежквСгОбою, О УОйП яз лПТбіУкО бОТміУмь мСбОТіб (Са'єзмО нікОкУСбСвС иіежквФ) еО 
бжТОХФбОккяй УлиОпПкжХ иіежквСбжХ лиОмПдіб Ф пОУмжкі зСйлПкУОоії бОТмСУмі Са'єзмО 
нікОкУСбСвС иіежквФ. К ТОеі лТжгаОккя мСбОТіб Ф лиОмкжзО лСгОмзФ оікО лТжгаОккя 
бжекОпОємьУя е ФТОХФбОккяй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

ЯзсС еО мСбОТОйж, аОеО СлСгОмзФбОккя лТж лСУмОпОккі язжХ бжекОпОиОУя яз лСежмжбкО 
Тіекжоя йід оікСю лСУмОпОккя мО оікСю лТжгаОккя, б йОРаФмкіХ лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ УФйж 
лСгОмзФ еО СлПТОоією е лСбПТкПккя мОзжХ мСбОТіб аФиж бзиюпПкі гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС 
зТПгжмФ иіежквСгОбоя, еОУмСУСбФємьУя лСиСдПккя лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ. 

189.6. ЗСТйж лФкзміб 189.3 - 189.5 оієї УмОммі кП лСржТююмьУя кО СлПТОоії е 
ПзУлСТмФбОккя мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж мСбОТіб Ф йПдОХ еОекОпПкжХ гСвСбСТіб. 

189.7. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзФ егіРУкює СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, язі є 
Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя евігкС іе УмОммПю 185 оьСвС КСгПзУФ, ліг еОаПелПпПккя аСТвСбжХ 
еСаСб'яеОкь лСзФлоя, кОгОкжХ мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзФ Ф нСТйі лТСУмСвС ОаС лПТПзОекСвС 
бПзУПия, ОаС ікржХ аСТвСбжХ ікУмТФйПкміб (гОиі - бПзУПиь), бжлФсПкжХ мОзжй лСзФлоПй ОаС 
мТПмьСю СУСаСю, аОеСю СлСгОмзФбОккя є гСвСбіТкО бОТміУмь, бжекОпПкО б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ лФкзмСй 188.1 УмОммі 188 оьСвС КСгПзУФ, аПе ФТОХФбОккя гжУзСкміб ОаС 
ікржХ екждСз е кСйікОиФ мОзСвС бПзУПия, О еО лТСоПкмкжйж бПзУПияйж - мОзО гСвСбіТкО 
бОТміУмь, еаіиьрПкО кО УФйФ лТСоПкміб, кОТОХСбОкжХ ОаС мОзжХ, сС лСбжккі аФмж кОТОХСбОкі 
кО УФйФ кСйікОиФ мОзСвС бПзУПия. 

189.8. ЗО кСйікОи бПзУПия, Ф мСйФ пжУиі аПе ФТОХФбОккя гжУзСкміб ОаС е ФТОХФбОккяй 
лТСоПкміб, лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя кП кОТОХСбФюмьУя. 

189.9. К ТОеі язсС СУкСбкі бжТСакжпі ОаС кПбжТСакжпі еОУСаж иізбігФюмьУя еО 
УОйСУміРкжй ТірПккяй лиОмкжзО лСгОмзФ, мОзО иізбігОоія гия оіиПР СлСгОмзФбОккя 
ТСевиягОємьУя яз лСУмОпОккя мОзжХ СУкСбкжХ бжТСакжпжХ ОаС кПбжТСакжпжХ еОУСаіб еО 
ебжпОРкжйж оікОйж, ОиП кП кждпП аОиОкУСбСї бОТмСУмі кО йСйПкм иізбігОоії. 

ЗСТйО оьСвС лФкзмФ кП лСржТюємьУя кО бжлОгзж, зСиж СУкСбкі бжТСакжпі ОаС 
кПбжТСакжпі еОУСаж иізбігФюмьУя Ф еб'яезФ е їХ екжсПккяй ОаС еТФРкФбОккяй бкОУиігСз гії 
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СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, б ікржХ бжлОгзОХ, зСиж мОзО иізбігОоія егіРУкюємьУя аПе 
евСгж лиОмкжзО лСгОмзФ, Ф мСйФ пжУиі б ТОеі бжзТОгПккя СУкСбкжХ бжТСакжпжХ ОаС 
кПбжТСакжпжХ еОУСаіб, сС лігмбПТгдФємьУя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ОаС зСиж лиОмкжз 
лСгОмзФ лСгОє зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ біглСбігкжР гСзФйПкм лТС екжсПккя, ТСеіаТОккя ОаС 
лПТПмбСТПккя СУкСбкжХ бжТСакжпжХ ОаС кПбжТСакжпжХ еОУСаіб Ф ікржР УлСУіа, бкОУиігСз 
пСвС бСкж кП йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя еО лПТбіУкжй лТжекОпПккяй. 

189.10. К ТОеі язсС бкОУиігСз иізбігОоії кПСаСТСмкжХ Озмжбіб СмТжйФюмьУя 
зСйлиПзмФбОиькі бжТСаж, УзиОгСбі пОУмжкж, зСйлСкПкмж ОаС ікрі бігХСгж, язі 
СлТжаФмзСбФюмьУя кО йОмПТіОиькжХ ТОХФкзОХ е йПмСю їХ бжзСТжУмОккя б вСУлСгОТУьзіР 
гіяиькСУмі лиОмкжзО, кО мОзі СлПТОоії кП кОТОХСбФюмьУя лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя. 

189.11. ВжзиюпПкС. 
189.12. К бжлОгзОХ, зСиж лиОмкжз лСгОмзФ егіРУкює СлПТОоії е лСУмОпОккя СУСаОй, язі кП 

еОТПєУмТСбОкі яз лиОмкжзж лСгОмзФ, УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії мО лТСгФзміб її 
лПТПТСазж, ТОкірП лТжгаОкжХ (еОвСмСбиПкжХ) мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф ніежпкжХ СУіа, язі 
кП є лиОмкжзОйж оьСвС лСгОмзФ, Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя є мСТвСбО кОоікзО (кОгаОбзО), 
бУмОкСбиПкО мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ. 

189.13. К ТОеі лСУмОпОккя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ОбмСйСаіиькжР мТОкУлСТм" 
збжмзіб кО лТСїег б ОбмСаФУОХ мО кО лПТПбПеПккя аОвОдФ аОеСю СлСгОмзФбОккя є 
бжкОвСТСгО, сС бзиюпОє ОбмСУмОкоіРкжР еаіТ. ДС аОеж СлСгОмзФбОккя кП бзиюпОємьУя 
бОТміУмь лПТПбПеПккя, сС лПТПТОХСбФємьУя лПТПбіекжзФ, мО УФйО бжмТОм кО УмТОХФбОккя 
лОУОджТіб, язО лПТПТОХСбФємьУя УмТОХСбіР зСйлОкії. 

189.14. К ТОеі лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, язі є лТСгФзмОйж 
лПТПТСазж мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, Ф мСйФ пжУиі 
СмТжйОкжХ яз СлиОмО еО лСУмОпОккя лСУиФв е лПТПТСазж, аОеО СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя 
евігкС іе УмОммПю 188 оьСвС КСгПзУФ. 

189.15. К ТОеі лСУмОпОккя (лТСгОдФ, бігпФдПккя ікржй УлСУСаСй) аОкзОйж мО ікржйж 
нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж йОРкО, кОаФмСвС кжйж Ф биОУкіУмь бкОУиігСз ебПТкПккя УмявкПккя 
кО мОзП йОРкС, аОеСю СлСгОмзФбОккя є лСежмжбкО Тіекжоя йід оікСю лСУмОпОккя мО оікСю 
лТжгаОккя мОзСвС йОРкО. МікО лТжгаОккя бжекОпОємьУя яз бОТміУмь йОРкО, еО язСю мОзП 
йОРкС кОаФмП Ф биОУкіУмь. К ТОеі лТжгаОккя йОРкО Ф лиОмкжзО лСгОмзФ оікО лТжгаОккя 
бжекОпОємьУя е ФТОХФбОккяй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

ЯзсС еО мОзжй йОРкСй УФйж лСгОмзФ аФиж бзиюпПкі гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ 
аОкзСй, ікрСю нікОкУСбСю ФУмОкСбСю, еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 
оьСвС КСгПзУФ. 

189.16. БОеО СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя лСУиФв е лПТПбПеПккя (лПТПйісПккя, 
мТОкУлСТмФбОккя) лТжТСгкСвС вОеФ мТОкУзСТгСккжйж вОеСлТСбСгОйж (мТОкУлСТмФбОккя 
лТжТСгкСвС вОеФ мПТжмСТією КзТОїкж б йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ), сС бжзСкФюмьУя 
(кОгОюмьУя) лФаиіпкжй ОзоіСкПТкжй мСбОТжУмбСй "ЗОоіСкОиькО ОзоіСкПТкО зСйлОкія 
"ЗОнмСвОе КзТОїкж", бжекОпОємьУя бжХСгяпж іе гСвСбіТкСї (зСкмТОзмкСї) бОТмСУмі е 
ФТОХФбОккяй еОвОиькСгПТдОбкжХ лСгОмзіб мО еаСТіб. 

189.17. БОеСю СлСгОмзФбОккя гия СлПТОоіР е бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж є гСвСбіТкО (зСкмТОзмкО) бОТміУмь мОзжХ мСбОТіб, еОекОпПкО б йжмкіР гПзиОТОоії, 
СнСТйиПкіР біглСбігкС гС бжйСв ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

189.18. К ТОеі лСУмОпОккя мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб 
мюмюкФ, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, гия язжХ бУмОкСбиПкі 
йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж, лТж їХ лСУмОпОккі кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, аОеСю 
СлСгОмзФбОккя є йОзУжйОиькО ТСегТіакО оікО мОзжХ мСбОТіб аПе ФТОХФбОккя лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 441 gazeta.vobu.ua 
 

ЛмОммя 190. ЙСТягСз бжекОпПккя аОеж СлСгОмзФбОккя гия мСбОТіб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж, лСУиФв, язі лСУмОбияюмьУя кПТПежгПкмОйж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 

190.1. БОеСю СлСгОмзФбОккя гия мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, є 
гСвСбіТкО (зСкмТОзмкО) бОТміУмь, ОиП кП кждпП йжмкСї бОТмСУмі ожХ мСбОТіб, бжекОпПкСї 
біглСбігкС гС ТСегіиФ III ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, е ФТОХФбОккяй йжмО мО ОзожекСвС 
лСгОмзФ, сС лігиявОюмь УлиОмі і бзиюпОюмьУя гС оікж мСбОТіб. 

БОеСю СлСгОмзФбОккя гия мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб 
мюмюкФ, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, гия язжХ бУмОкСбиПкі 
йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, є йОзУжйОиькО 
ТСегТіакО оікО мОзжХ мСбОТіб аПе ФТОХФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

ЙТж бжекОпПккі аОеж СлСгОмзФбОккя гия мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, лПТПТОХФкСз ікСеПйкСї бОиюмж Ф бОиюмФ КзТОїкж егіРУкюємьУя еО зФТУСй бОиюмж, 
бжекОпПкжй біглСбігкС гС УмОммі 391 оьСвС КСгПзУФ. 

190.2. Дия лСУиФв, язі лСУмОпОюмьУя кПТПежгПкмОйж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, аОеСю 
СлСгОмзФбОккя є гСвСбіТкО (зСкмТОзмкО) бОТміУмь мОзжХ лСУиФв е ФТОХФбОккяй лСгОмзіб мО 
еаСТіб, еО бжкямзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС бзиюпОюмьУя гС оікж лСУмОпОккя 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. ВжекОпПкО бОТміУмь лПТПТОХСбФємьУя б кОоіСкОиькФ бОиюмФ 
еО бОиюмкжй (Сайіккжй) зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж кО гОмФ бжкжзкПккя 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь. К ТОеі СмТжйОккя лСУиФв біг кПТПежгПкміб аПе їХ СлиОмж аОеО 
СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя, бжХСгяпж іе ебжпОРкжХ оік кО мОзі лСУиФвж аПе ФТОХФбОккя 
лСгОмзФ. 

190.3. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 191 оьСвС КСгПзУФ, аОеО СлСгОмзФбОккя 
бжекОпОємьУя е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь УмОммі 191 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 191. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
мСбОТіб Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, Ф кПУФлТСбСгдФбОкСйФ 
аОвОді мО мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ніежпкжйж СУСаОйж б ТФпкіР 
лСзиОді мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді 

191.1. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
мСбОТіб Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, Ф кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді. 

191.1.1. К ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО 
ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, Ф кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді аОеСю СлСгОмзФбОккя є їХ йжмкО 
бОТміУмь (гия юТжгжпкжХ СУіа ОаС ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб) ОаС нОзмФТкО бОТміУмь (гия 
ніежпкжХ СУіа), бжекОпПкі біглСбігкС гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, е ФТОХФбОккяй йжмО мО 
ОзожекСвС лСгОмзФ, сС лігиявОюмь УлиОмі. 

191.1.2. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж мСбОТіб Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, Ф кПУФлТСбСгдФбОкСйФ 
аОвОді є гОмО лСгОккя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ йжмкСї гПзиОТОоії ОаС гСзФйПкмО, язжР 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО еОйікює йжмкФ гПзиОТОоію. 

191.1.3. ЛлиОмО лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
мСбОТіб Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй 
мОзжХ СУСаижбСУмПР. 

ЙТж ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП 
лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 150 єбТС, гия СгкСвС СгПТдФбОпО - ніежпкСї СУСаж б СгкіР гПлПрі біг 
СгкСвС біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ ОаС б СгкСйФ бОкмОді 
ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО біг СгкСвС біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСгОюмьУя: 

 ТПєУмТж (мжйпОУСбі мО гСгОмзСбі) йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПкь, УзиОгПкі е 
ФТОХФбОккяй бжйСв Озміб ВУПУбімкьСвС лСрмСбСвС УСюеФ, - СлПТОмСТСй лСрмСбСвС 
еб'яезФ; 

 ТПєУмТж (мжйпОУСбі мО гСгОмзСбі) йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПкь - ПзУлТПУ-
лПТПбіекжзСй; 
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 йжмкО гПзиОТОоія - ніежпкжйж СУСаОйж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ Жжмкжй зСгПзУСй 
КзТОїкж гия ніежпкжХ СУіа. 

ЛлиОмО лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС Ф мжйпОУСбСйФ ТПєУмТі, бжекОпПкСйФ ожй ліглФкзмСй, 
егіРУкюємьУя лТСмявСй 30 гкіб е гОмж СнСТйиПккя мОзСвС ТПєУмТФ е СгкСпОУкжй лСгОккяй 
гСгОмзСбСвС ТПєУмТФ (гСгОмзСбжХ ТПєУмТіб). 

ДОмО СнСТйиПккя мжйпОУСбСвС ТПєУмТФ еОУбігпФємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛлиОмО лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС Ф йжмкжХ гПзиОТОоіяХ, егіРУкюємьУя Ф еОвОиькСйФ 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЗОябкіУмь еОаСТвСбОкСУмі СлПТОмСТО лСрмСбСвС еб'яезФ, ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО іе УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб мО/ОаС лПкі еО мОзжйж лиОмПдОйж є лігУмОбСю гия бігйСбж 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф лТжРкяммі гия йжмкСвС СнСТйиПккя кСбжХ мжйпОУСбжХ ТПєУмТіб 
йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПкь, мжйпОУСбжХ ТПєУмТіб йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-
біглТОбиПкь гС йСйПкмФ лСвОрПккя мОзСї еОаСТвСбОкСУмі. 

К ТОеі язсС мСбОТж, еОекОпПкі Ф мжйпОУСбСйФ ТПєУмТі, бжекОпПкСйФ ожй ліглФкзмСй, 
лСбПТмОюмьУя біглТОбкжзОй еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж лТСмявСй 30 гкіб е гОмж 
лСгОккя мОзСвС мжйпОУСбСвС ТПєУмТФ, лТС сС еОекОпОємьУя Ф гСгОмзСбСйФ ТПєУмТі, 
кОТОХСбОкі УФйж лСгОмзФ кО мОзі мСбОТж кП УлиОпФюмьУя. 

191.1.4. ЙСТягСз бПгПккя, нСТйО і нСТйОм еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 191.1.3 оьСвС лФкзмФ 
ТПєУмТіб (мжйпОУСбСвС мО гСгОмзСбСвС), Ф мСйФ пжУиі лСТягСз зСТжвФбОккя еОекОпПкжХ 
ТПєУмТіб, еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж е ФТОХФбОккяй Озміб ВУПУбімкьСвС 
лСрмСбСвС УСюеФ. 

ДС мжйпОУСбСвС ТПєУмТФ йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПкь, мжйпОУСбСвС ТПєУмТФ 
йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПкь, еСзТПйО, бкСУямьУя бігСйСУмі лТС: 

 гОмФ лСгОккя мжйпОУСбСвС ТПєУмТФ; 
 бжг біглТОбиПккя; 
 ФкізОиькжР кСйПТ біглТОбиПккя; 
 біглТОбкжзО йідкОТСгкСвС біглТОбиПккя; 
 СмТжйФбОпО йідкОТСгкСвС біглТОбиПккя; 
 бОТміУмь біглТОбиПккя; 
 еОвОиькП кОРйПкФбОккя мСбОТіб, сС лПТПУжиОюмьУя; 
 УФйФ кОТОХСбОкСвС лСгОмзФ; 
 біглТОбиПккя, йжмкП СнСТйиПккя язжХ кП еОбПТрПкС; 
 гОмФ СнСТйиПккя мжйпОУСбСвС ТПєУмТФ. 

ДС гСгОмзСбСвС ТПєУмТФ йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПкь, гСгОмзСбСвС ТПєУмТФ 
йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПкь, СзТій бігСйСУмПР, сС бкСУямьУя гС мжйпОУСбСвС 
ТПєУмТФ йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПкь, мжйпОУСбСвС ТПєУмТФ йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-
біглТОбиПкь, гСгОмзСбС бкСУямьУя бігСйСУмі, еСзТПйО, лТС: 

 гОмФ лСгОккя гСгОмзСбСвС ТПєУмТФ; 
 УФйФ УлиОпПкСвС лСгОмзФ; 
 лСбПТкПккя йідкОТСгкСвС біглТОбиПккя біглТОбкжзФ; 
 гОмФ СнСТйиПккя гСгОмзСбСвС ТПєУмТФ. 

191.1.5. ЙТж бжекОпПккі аОеж СлСгОмзФбОккя гия мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, Ф 
кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді, лПТПТОХФкСз ікСеПйкСї бОиюмж Ф бОиюмФ КзТОїкж 
егіРУкюємьУя еО зФТУСй бОиюмж, бжекОпПкжй біглСбігкС гС УмОммі 391 оьСвС КСгПзУФ. 

191.2. ИУСаижбСУмі бжекОпПккя аОеж СлСгОмзФбОккя гия мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж ніежпкжйж СУСаОйж Ф ТФпкіР лСзиОді мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді. 

191.2.1. ВжзиюпПкС. 
191.2.2. К ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ніежпкжйж СУСаОйж Ф ТФпкіР лСзиОді 

мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ мСбОТіб мО СУСажУмжХ ТПпПР), 
УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 1000 єбТС, пПТПе лФкзмж лТСлФУзФ 
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пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, бігзТжмі гия лСбімТякСвС УлСиФпПккя, аОеСю 
СлСгОмзФбОккя є пОУмжкО їХ УФйОТкСї нОзмФТкСї бОТмСУмі, сС лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 1000 
єбТС, е ФТОХФбОккяй йжмО, сС лігиявОє УлиОмі. 

191.2.3. К ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ніежпкжйж СУСаОйж Ф ТФпкіР лСзиОді 
мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ мСбОТіб мО СУСажУмжХ ТПпПР), 
УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 500 єбТС, пПТПе ікрі, кід бігзТжмі 
гия лСбімТякСвС УлСиФпПккя, лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж аОеСю 
СлСгОмзФбОккя є пОУмжкО їХ УФйОТкСї нОзмФТкСї бОТмСУмі, сС лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 500 
єбТС, е ФТОХФбОккяй йжмО, сС лігиявОє УлиОмі. 

К ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф ТФпкіР лСзиОді мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ 
аОвОді мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ мСбОТіб мО СУСажУмжХ ТПпПР), УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь 
язжХ кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 500 єбТС мО УФйОТкО бОвО язжХ кП лПТПбжсФє 50 зв, пПТПе 
ікрі, кід бігзТжмі гия лСбімТякСвС УлСиФпПккя, лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк 
КзТОїкж ніежпкСю СУСаСю, язО аФиО бігУФмкя б КзТОїкі йПкрП кід 24 вСгжкж ОаС язО 
б'їдгдОє б КзТОїкФ пОУмірП СгкСвС ТОеФ лТСмявСй 72 вСгжк, аОеСю СлСгОмзФбОккя є пОУмжкО 
УФйОТкСї нОзмФТкСї бОТмСУмі мОзжХ мСбОТіб, сС лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 50 єбТС, е 
ФТОХФбОккяй йжмО, сС лігиявОє УлиОмі. 

191.2.4. К ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ніежпкжйж СУСаОйж Ф ТФпкіР лСзиОді 
мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ мСбОТіб мО СУСажУмжХ ТПпПР) 
пПТПе ікрі, кід бігзТжмі гия лСбімТякСвС УлСиФпПккя, лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР 
зСТгСк КзТОїкж, УФйОТкО бОвО язжХ лПТПбжсФє 50 зв, аОеСю СлСгОмзФбОккя є УФйОТкО 
нОзмФТкО бОТміУмь мСбОТіб, СапжУиПкО лТСлСТоіРкС гС бОвж, сС лПТПбжсФє 50 зв, е 
ФТОХФбОккяй йжмО, сС лігиявОє УлиОмі. 

191.3. ЛОзмФТкО бОТміУмь мСбОТіб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф 
йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, Ф кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді, 
ніежпкжйж СУСаОйж Ф ТФпкіР лСзиОді мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді, бжекОпОємьУя Ф 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 192. ИУСаижбСУмі бжекОпПккя аОеж СлСгОмзФбОккя б СзТПйжХ бжлОгзОХ (лСТягСз 
зСТжвФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО лСгОмзСбСвС зТПгжмФ) 

192.1. ЯзсС ліУия лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв егіРУкюємьУя аФгь-язО ейікО УФйж 
зСйлПкУОоії їХ бОТмСУмі, бзиюпОюпж кОУмФлкжР еО лСУмОпОккяй лПТПвияг оік, лПТПТОХФкСз Ф 
бжлОгзОХ лСбПТкПккя мСбОТіб/лСУиФв СУСаі, язО їХ кОгОиО, ОаС лТж лСбПТкПккі 
лСУмОпОиькжзСй УФйж лСлПТПгкьСї СлиОмж мСбОТіб/лСУиФв, УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ лСУмОпОиькжзО мО СмТжйФбОпО лігиявОюмь біглСбігкСйФ зСТжвФбОккю 
кО лігУмОбі ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСйФ б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ гия лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, мО еОТПєУмТСбОкСйФ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

КСеТОХФкСз зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбСї кОзиОгкСї кП йСдП аФмж еОТПєУмТСбОкжР б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ ліекірП 1095 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж УзиОгОккя 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, гС язСї УзиОгПкжР мОзжР ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя. 

КСеТОХФкСз зСТжвФбОккя, УзиОгПкжР лСУмОпОиькжзСй мСбОТіб/лСУиФв гС лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї, язО УзиОгПкО кО СмТжйФбОпО - лиОмкжзО лСгОмзФ, лігиявОє ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ: 

 лСУмОпОиькжзСй (лТСгОбоПй) мСбОТіб/лСУиФв, язсС лПТПгаОпОємьУя еаіиьрПккя УФйж 
зСйлПкУОоії їХ бОТмСУмі кО зСТжУмь мОзСвС лСУмОпОиькжзО ОаС язсС зСТжвФбОккя 
зіиьзіУкжХ мО бОТміУкжХ лСзОекжзіб Ф лігУФйзФ кП ейікює УФйФ зСйлПкУОоії; 

 СмТжйФбОпПй (лСзФлоПй) мСбОТіб/лСУиФв, язсС лПТПгаОпОємьУя ейПкрПккя УФйж 
зСйлПкУОоії бОТмСУмі мСбОТіб/лСУиФв їХ лСУмОпОиькжзФ, гия пСвС лСУмОпОиькжз 
кОгУжиОє УзиОгПкжР ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя СмТжйФбОпФ. 

ЛзиОгПкі лиОмкжзСй лСгОмзФ ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
УзиОгПкжХ гС 1 июмСвС 2015 ТСзФ, ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, язі кП 
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лігиявОиж кОгОккю СмТжйФбОпФ (лСзФлою) - лиОмкжзФ лСгОмзФ, лігиявОюмь ТПєУмТОоії б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лСУмОпОиькжзСй (лТСгОбоПй). ЗОекОпПкП кП 
лСржТюємьУя кО ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя, сС лПТПгаОпОюмь ейПкрПккя УФйж зСйлПкУОоії 
бОТмСУмі мСбОТіб/лСУиФв їХ лСУмОпОиькжзФ (ейПкрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
лСУмОпОиькжзО мО лСгОмзСбСвС зТПгжмФ СмТжйФбОпО), УзиОгПкі ліУия 1 ижлкя 2015 ТСзФ гС 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ кО СмТжйФбОпО (лСзФлоя) - 
лиОмкжзО лСгОмзФ, язі лігиявОюмь ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ 
СмТжйФбОпПй (лСзФлоПй) мСбОТіб/лСУиФв. 

КСеТОХФкСз зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбСї кОзиОгкСї УзиОгОємьУя мОзСд Ф бжлОгзФ 
бжлТОбиПккя лСйжиСз, гСлФсПкжХ лТж УзиОгОккі лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, Ф мСйФ пжУиі кП 
лСб'яеОкжХ іе ейікСю УФйж зСйлПкУОоії бОТмСУмі мСбОТіб/лСУиФв. 

192.1.1. ЯзсС бкОУиігСз мОзСвС лПТПТОХФкзФ бігаФбОємьУя ейПкрПккя УФйж зСйлПкУОоії 
кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ - лСУмОпОиькжзО, мС: 

О) лСУмОпОиькжз біглСбігкС ейПкрФє УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО ТПеФиьмОмОйж 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, лТСмявСй язСвС аФб лТСбПгПкжР мОзжР лПТПТОХФкСз; 

а) СмТжйФбОп біглСбігкС ейПкрФє УФйФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ еО ТПеФиьмОмОйж мОзСвС 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ б ТОеі, язсС бік еОТПєУмТСбОкжР яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гОмФ 
лТСбПгПккя зСТжвФбОккя, О мОзСд еаіиьржб лСгОмзСбжР зТПгжм Ф еб'яезФ е СмТжйОккяй 
мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв. 

ЙСУмОпОиькжз йОє лТОбС ейПкржмж УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ижрП ліУия ТПєУмТОоії 
б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї. 

192.1.2. ЯзсС бкОУиігСз мОзСвС лПТПТОХФкзФ бігаФбОємьУя еаіиьрПккя УФйж зСйлПкУОоії 
кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ - лСУмОпОиькжзО, мС: 

О) лСУмОпОиькжз біглСбігкС еаіиьрФє УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО ТПеФиьмОмОйж 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, лТСмявСй язСвС аФб лТСбПгПкжР мОзжР лПТПТОХФкСз; 

а) СмТжйФбОп біглСбігкС еаіиьрФє УФйФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ еО ТПеФиьмОмОйж мОзСвС 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ б ТОеі, язсС бік еОТПєУмТСбОкжР яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гОмФ 
лТСбПгПккя лПТПТОХФкзФ. 

ИмТжйФбОп йОє лТОбС еаіиьржмж УФйФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ ижрП ліУия ТПєУмТОоії 
лСУмОпОиькжзСй б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї. 

192.2. ЗСТйО лФкзмФ 192.1 оієї УмОммі кП лСржТюємьУя кО бжлОгзж, зСиж лСУмОпОиькжз 
мСбОТіб/лСУиФв кП є лиОмкжзСй лСгОмзФ кО зікПоь ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, б язСйФ 
аФб лТСбПгПкжР мОзжР лПТПТОХФкСз. 

ЗйПкрПккя УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО лСгОмзФ - лСУмОпОиькжзО б ТОеі ейікж 
УФйж зСйлПкУОоії бОТмСУмі мСбОТіб/лСУиФв, кОгОкжХ СУСаОй, сС кП аФиж лиОмкжзОйж оьСвС 
лСгОмзФ кО гОмФ мОзСвС лСУмОпОккя, гСебСияємьУя ижрП лТж лСбПТкПккі ТОкірП 
лСУмОбиПкжХ мСбОТіб Ф биОУкіУмь лСУмОпОиькжзО е кОгОккяй СмТжйФбОпФ лСбкСї вТСрСбСї 
зСйлПкУОоії їХ бОТмСУмі, Ф мСйФ пжУиі лТж лПТПвиягі оік, лСб'яеОкжХ е вОТОкміРкСю еОйікСю 
мСбОТіб ОаС кжеьзСязіУкжХ мСбОТіб біглСбігкС гС еОзСкФ ОаС гСвСбСТФ. 

ЗйПкрПккя УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО лСгОмзФ - лСУмОпОиькжзО - СлПТОмСТО 
мПиПзСйФкізОоіР Ф ТОеі бігйСбж ОаСкПкмО біг лПТПглиОпПкжХ, ОиП кП СмТжйОкжХ 
мПиПзСйФкізОоіРкжХ лСУиФв гСебСияємьУя лТж лПТПТОХФбОккі пОУмжкж УФйж лПТПгСлиОмж 
мПиПзСйФкізОоіРкжХ лСУиФв Ф язСУмі аиОвСгіРкСї лСдПТмбж лТж бжзСкОккі аиОвСгіРкСвС 
мПиПзСйФкізОоіРкСвС лСбігСйиПккя еО гСТФпПккяй ОаСкПкмО. 

192.3. КПеФиьмОм лПТПТОХФкзФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь і лСгОмзСбСвС зТПгжмФ 
лСУмОпОиькжзО мО СмТжйФбОпО бігСаТОдОємьУя Ф УзиОгі лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО ебімкжР 
лСгОмзСбжР лПТіСг Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
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ЛмОммя 193. КСейіТж УмОбСз лСгОмзФ 
193.1. ЛмОбзж лСгОмзФ бУмОкСбиююмьУя біг аОеж СлСгОмзФбОккя б мОзжХ ТСейіТОХ: 
О) 20 бігУСмзіб; 
а) 0 бігУСмзіб; 
б) 7 бігУСмзіб лС СлПТОоіяХ е: 
 лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мО ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 

иізОТУьзжХ еОУСаіб, гСебСиПкжХ гия бжТСакжомбО і еОУмСУФбОккя б КзТОїкі мО 
бкПУПкжХ гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ иізОТУьзжХ еОУСаіб, О мОзСд йПгжпкжХ бжТСаіб, язі 
бкПУПкі гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ йПгжпкСї мПХкізж мО бжТСаіб йПгжпкСвС лТжекОпПккя 
ОаС біглСбігОюмь бжйСвОй біглСбігкжХ мПХкіпкжХ ТПвиОйПкміб, сС лігмбПТгдФємьУя 
гСзФйПкмСй лТС біглСбігкіУмь, мО гСебСиПкі гия кОгОккя кО ТжкзФ мО/ОаС ббПгПккя б 
ПзУлиФОмОоію і еОУмСУФбОккя б КзТОїкі; 

 лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мО ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО/ОаС йПгжпкСвС СаиОгкОккя, гСебСиПкжХ гия 
еОУмСУФбОккя Ф йПдОХ зиікіпкжХ бжлТСаФбОкь, гСебіи кО лТСбПгПккя язжХ кОгОкС 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї 
лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я; 

 лСУмОпОккя лСУиФв іе лСзОеФ (лТСбПгПккя) мПОмТОиькжХ, СлПТкжХ, аОиПмкжХ, йФежпкжХ, 
зСкоПТмкжХ, ХСТПСвТОніпкжХ, ияиьзСбжХ, ожТзСбжХ, ебФзСбжХ, УбімиСбжХ мО ікржХ 
бжУмОб, лСУмОкСбСз, бжУмФліб лТСнПУіРкжХ йжУмПоьзжХ зСиПзмжбіб, ОТмжУмжпкжХ вТФл, 
ОзмСТіб мО ОТмжУміб (бжзСкОбоіб), зікПйОмСвТОніпкжХ лТПй'єТ, зФиьмФТкС-йжУмПоьзжХ 
еОХСгіб; 

 лСУмОпОккя лСУиФв іе лСзОеФ СТжвікОиіб йФежпкжХ мбСТіб, гПйСкУмТОоії бжУмОбзСбжХ 
лТСПзміб, лТСбПгПккя ПзУзФТУіР гия вТФл мО СзТПйжХ бігбігФбОпіб Ф йФеПяХ, еССлОТзОХ 
мО еОлСбігкжзОХ, бігбігФбОккя їХ мПТжмСТіР мО Са'єзміб бігбігФбОпОйж; 

 лСУмОпОккя лСУиФв іе ТСелСбУюгдПккя, гПйСкУмТФбОккя, лФаиіпкСвС УлСбісПккя і 
лФаиіпкСвС лСзОеФ ніиьйіб, ОгОлмСбОкжХ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО б ФзТОїкСйСбкі 
бПТУії гия СУіа е лСТФрПккяйж еСТФ мО СУіа е лСТФрПккяйж УиФХФ; 

 лСУмОпОккя лСУиФв іе мжйпОУСбСвС ТСейісФбОккя (лТСджбОккя), сС кОгОюмьУя 
вСмПияйж і лСгіакжйж еОУСаОйж мжйпОУСбСвС ТСейісФбОккя (зиОУ 55.10 вТФлО 55 
КВДД ДК 009:2010); 

 ТПОиіеОоії збжмзіб кО УлСТмжбкі еОХСгж бУПФзТОїкУьзСвС мО йідкОТСгкСвС Тібкіб; 
в) 14 бігУСмзіб лС СлПТОоіяХ е лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мО ббПеПккя кО 

йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, сС зиОУжнізФємьУя еО мОзжйж 
зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД: 1001, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206 00. 

ЛмОммя 194. ИлПТОоії, сС лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю еО СУкСбкСю УмОбзСю 
194.1. ИлПТОоії, еОекОпПкі Ф УмОммі 185 оьСвС КСгПзУФ, зТій СлПТОоіР, сС кП є Са'єзмСй 

СлСгОмзФбОккя, ебіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя, мО СлПТОоіР, гС язжХ еОУмСУСбФємьУя кФиьСбО 
УмОбзО мО 7 і 14 бігУСмзіб, СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю, еОекОпПкСю б ліглФкзмі "О" лФкзмФ 
193.1 УмОммі 193 оьСвС КСгПзУФ, язО є СУкСбкСю. 

194.1.1. ЙСгОмСз УмОкСбжмь 20 бігУСмзіб, 7 і 14 бігУСмзіб аОеж СлСгОмзФбОккя мО 
гСгОємьУя гС оікж мСбОТіб/лСУиФв. 

ЛмОммя 195. ИлПТОоії, сС лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю еО кФиьСбСю УмОбзСю 
195.1. ЗО кФиьСбСю УмОбзСю СлСгОмзСбФюмьУя СлПТОоії е: 
195.1.1. бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж: 
О) Ф йжмкСйФ ТПджйі ПзУлСТмФ; 
а) Ф йжмкСйФ ТПджйі ТППзУлСТмФ, язсС мСбОТж лСйісПкі Ф мОзжР ТПджй біглСбігкС гС 

лФкзміб 3 (сСгС мСбОТіб Ф бжвиягі лТСгФзміб їХ лПТПТСазж) мО 5 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 86 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

б) Ф йжмкСйФ ТПджйі аПейжмкСї мСТвібиі; 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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в) Ф йжмкСйФ ТПджйі біиькСї йжмкСї еСкж. 
МСбОТж ббОдОюмьУя бжбПеПкжйж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, язсС мОзП бжбПеПккя 

лігмбПТгдПкП б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, йжмкСю гПзиОТОоією, 
СнСТйиПкСю біглСбігкС гС бжйСв ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

195.1.2. лСУмОпОккя мСбОТіб: 
О) гия еОлТОбзж ОаС еОаПелПпПккя йСТУьзжХ УФгПк, сС: 
 бжзСТжУмСбФюмьУя гия кОбівОоіРкСї гіяиькСУмі, лПТПбПеПккя лОУОджТіб ОаС бОкмОдіб 

еО лиОмФ, лТСйжУиСбСї, ТжаСиСбПоьзСї ОаС ікрСї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, сС 
лТСбОгжмьУя еО йПдОйж мПТжмСТіОиькжХ бСг КзТОїкж; 

 бжзСТжУмСбФюмьУя гия ТямФбОккя ОаС лСгОккя гСлСйСвж б кПРмТОиькжХ ОаС 
мПТжмСТіОиькжХ бСгОХ ікржХ зТОїк; 

 бХСгямь гС УзиОгФ ВіРУьзСбС-ЖСТУьзжХ Лжи КзТОїкж мО біглТОбияюмьУя еО йПді 
мПТжмСТіОиькжХ бСг КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі кО язіТкі УмСякзж; 

а) гия еОлТОбзж ОаС еОаПелПпПккя лСбімТякжХ УФгПк, сС: 
 бжзСкФюмь йідкОТСгкі ТПРУж гия кОбівОоіРкСї гіяиькСУмі пж лПТПбПеПккя лОУОджТіб 

ОаС бОкмОдіб еО лиОмФ; 
 бХСгямь гС УзиОгФ ЙСбімТякжХ Лжи КзТОїкж мО біглТОбияюмьУя еО йПді лСбімТякСвС 

зСТгСкФ КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі Ф йіУоя мжйпОУСбСвС аОеФбОккя; 
б) гия еОлТОбзж (гСеОлТОбзж) мО еОаПелПпПккя зСУйіпкжХ зСТОаиіб, зСУйіпкжХ ТОзПмкжХ 

кСУіїб ОаС УФлФмкжзіб ЗПйиі; 
в) гия еОлТОбзж (гСеОлТОбзж) ОаС еОаПелПпПккя кОеПйкСвС біРУьзСбСвС мТОкУлСТмФ пж 

ікрСвС УлПоіОиькСвС зСкмжквПкмФ ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж, сС аПТП ФпОУмь Ф йжТСмбСТпжХ 
ОзоіяХ еО зСТгСкСй КзТОїкж, ОаС б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй; 

ґ) йОвОежкОйж аПейжмкСї мСТвібиі, біглСбігкС гС лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЙСУмОпОккя мСбОТіб йОвОежкОйж аПейжмкСї мСТвібиі йСдП егіРУкюбОмжУя бжзиюпкС: 
 ніежпкжй СУСаОй, язі бжїдгдОюмь еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 
 ніежпкжй СУСаОй, язі б'їдгдОюмь кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б лФкзмОХ лТСлФУзФ 

пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, бігзТжмжХ гия йідкОТСгкСвС лСбімТякСвС 
УлСиФпПккя; 

 ніежпкжй СУСаОй, язі лПТПйісФюмьУя мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж, сС кОиПдОмь 
ТПежгПкмОй мО екОХСгямьУя еО йПдОйж йжмкСвС зСТгСкФ КзТОїкж. 

ЙСТФрПккя кСТй оьСвС ліглФкзмФ мявкП еО УСаСю біглСбігОиькіУмь, бУмОкСбиПкФ 
еОзСкСй. ЙСТягСз зСкмТСию еО гСмТжйОккяй кСТй оьСвС ліглФкзмФ бУмОкСбиюємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

195.1.3. лСУмОпОккя мОзжХ лСУиФв: 
О) йідкОТСгкі лПТПбПеПккя лОУОджТіб і аОвОдФ мО бОкмОдіб еОиіекжпкжй, ОбмСйСаіиькжй, 

йСТУьзжй і ТіпзСбжй мО ОбіОоіРкжй мТОкУлСТмСй. 
Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ лПТПбПеПккя ббОдОємьУя йідкОТСгкжй, язсС мОзП 

лПТПбПеПккя егіРУкюємьУя еО єгжкжй йідкОТСгкжй лПТПбіекжй гСзФйПкмСй; 
а) лСУиФвж, сС лПТПгаОпОюмь ТСаСмж е ТФХСйжй йОРкСй, лСлПТПгкьС ббПеПкжй кО йжмкФ 

мПТжмСТію КзТОїкж гия бжзСкОккя мОзжХ ТСаім мО бжбПеПкжй еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж лиОмкжзСй, сС бжзСкФбОб мОзі ТСаСмж, ОаС СмТжйФбОпПй-кПТПежгПкмСй. 

ДС ТСаім е ТФХСйжй йОРкСй кОиПдОмь ТСаСмж е лПТПТСазж мСбОТіб, сС йСдФмь бзиюпОмж 
биОУкП лПТПТСазФ (СаТСазФ) мСбОТіб - йСкмОд, еажТОккя, йСкмФбОккя мО кОиОвСгдПккя, Ф 
ТПеФиьмОмі пСвС УмбСТююмьУя ікрі мСбОТж, Ф мСйФ пжУиі лСУмОпОккя лСУиФв е лПТПТСазж 
гОбОиькжоьзСї УжТСбжкж, О мОзСд йСгПТкіеОоію мО ТПйСкм мСбОТіб, сС лПТПгаОпОє 
лТСбПгПккя зСйлиПзУФ СлПТОоіР е пОУмзСбжй ОаС лСбкжй бігкСбиПккяй бжТСакжпСвС 
ТПУФТУФ Са'єзмО (ОаС РСвС УзиОгСбжХ пОУмжк), бжекОпПкСвС кСТйОмжбкС-мПХкіпкСю 
гСзФйПкмОоією, Ф ТПеФиьмОмі бжзСкОккя язСвС лПТПгаОпОємьУя лСиілрПккя УмОкФ мОзСвС 
Са'єзмО; 

б) лСУиФвж е СаУиФвСбФбОккя лСбімТякжХ УФгПк, сС бжзСкФюмь йідкОТСгкі ТПРУж. 
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ДС лСУиФв е СаУиФвСбФбОккя лСбімТякжХ УФгПк, язі бжзСкФюмь йідкОТСгкі ТПРУж, 
бігкСУямьУя лСУиФвж, язі зСйлиПзУкС кПСаХігкі мО аПелСУПТПгкьС лСб'яеОкі е бжзСкОккяй 
йідкОТСгкСвС ТПРУФ, О УОйП: 

 СаУиФвСбФбОккя лСбімТякжХ УФгПк мО лОУОджТіб б ОПТСлСТмФ (лСУОгзО-еиім 
лСбімТякСвС УФгкО, СаУиФвСбФбОккя лОУОджТіб б ОПТСбСзеОиі, еОаПелПпПккя ОбіОоіРкСї 
аПелПзж, кОгкСТйОмжбкО УмСякзО лСбімТякСвС УФгкО); 

 лСУиФвж е кОеПйкСвС СаУиФвСбФбОккя лСбімТякжХ УФгПк мО лОУОджТіб б ОПТСлСТмОХ; 
 СТПкгО ОПТСлСТмСбжХ лТжйісПкь Ф пОУмжкі бжзСТжУмОккя гия СаУиФвСбФбОккя 

йідкОТСгкжХ ТПРУіб (СніУж, УміРзж ТПєУмТОоії мО ікрі УиФдаСбі лТжйісПккя, язі 
СТПкгФюмьУя ОбіОлПТПбіекжзОйж, сС бжзСкФюмь йідкОТСгкі ТПРУж); 

 лСУиФвж лПТУСкОиФ е СаУиФвСбФбОккя лСбімТякжХ УФгПк; 
в) бжзиюпПкС. 
195.2. К ТОеі язсС СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб ебіиькПкС біг СлСгОмзФбОккя кО йжмкіР 

мПТжмСТії КзТОїкж біглСбігкС гС лСиСдПккя оьСвС ТСегіиФ, гС СлПТОоіР е ПзУлСТмФ мОзжХ 
мСбОТіб еОУмСУСбФємьУя кФиьСбО УмОбзО. 

ЛмОммя 196. ИлПТОоії, сС кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя 
196.1. ЗП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е: 
196.1.1. бжлФУзФ (ПйіУії), ТСейісПккя Ф аФгь-язі нСТйж ФлТОбиіккя мО лТСгОдФ 

(лСвОрПккя, бжзФлФ) еО зСрмж оіккжХ лОлПТіб, сС бжлФсПкі б Саів (ПйімСбОкі) УФа'єзмОйж 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ 
мО/ОаС ТПОиіеФє гПТдОбкФ аюгдПмкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ФлТОбиіккя гПТдОбкжй аСТвСй мО 
вОТОкмСбОкжй гПТдОбСю аСТвСй, СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя біглСбігкС гС 
еОзСкФ, бзиюпОюпж ікбПУмжоіРкі мО ілСмПпкі УПТмжнізОмж, УПТмжнізОмж нСкгФ СлПТОоіР е 
кПТФХСйіУмю, гПТжбОмжбж, О мОзСд зСТлСТОмжбкі лТОбО, бжТОдПкі б ікржХ, кід оіккі лОлПТж, 
нСТйОХ; СайікФ еОекОпПкжХ оіккжХ лОлПТіб мО зСТлСТОмжбкжХ лТОб, бжТОдПкжХ б ікржХ, кід 
оіккі лОлПТж, нСТйОХ, кО ікрі оіккі лОлПТж, зСТлСТОмжбкі лТОбО, бжТОдПкі б ікржХ, кід оіккі 
лОлПТж, нСТйОХ; ТСеТОХФкзСбС-зиіТжквСбСї, ТПєУмТОмСТУьзСї мО гПлСежмОТкСї гіяиькСУмі кО 
ТжкзФ оіккжХ лОлПТіб, О мОзСд гіяиькСУмі е ФлТОбиіккя ОзмжбОйж (Ф мСйФ пжУиі лПкУіРкжйж 
ОзмжбОйж, нСкгОйж аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя), біглСбігкС гС еОзСкФ мО ікржХ бжгіб 
лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі кО нСкгСбСйФ ТжкзФ, язі лігиявОюмь иіоПкеФбОккю біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС СлПТОоіР е лТСгОдФ аиОкзіб гСТСдкіХ, 
аОкзібУьзжХ мО ійПккжХ пПзіб, оіккжХ лОлПТіб, ТСеТОХФкзСбжХ мО лиОмідкжХ гСзФйПкміб, 
лиОУмжзСбжХ (ТСеТОХФкзСбжХ) зОТмСз, О мОзСд юбіиПРкжХ і лОй'ямкжХ йСкПм, язі 
ТПОиіеФюмьУя гия кФйіейОмжпкжХ оіиПР мО ікржХ мСбОТіб/лСУиФв, еО язі УмявФємьУя СзТПйО 
лиОмО Ф бжвиягі нізУСбОкСї УФйж ОаС бігУСмзО; 

196.1.2. лПТПгОпі йОРкО Ф УХСб (біглСбігОиькП еаПТівОккя), Ф зСкоПУію, О мОзСд Ф иіежкв 
(СТПкгФ), зТій лПТПгОпі Ф нікОкУСбжР иіежкв; 

лСбПТкПккя йОРкО іе УХСбФ (біглСбігОиькСвС еаПТівОккя) РСвС биОУкжзФ, О мОзСд йОРкО, 
лСлПТПгкьС лПТПгОкСвС б зСкоПУію ОаС иіежкв (СТПкгФ) зСкоПУієгОбою ОаС иіежквСгОбою 
(СТПкгСгОбою), зТій лПТПгОкСвС Ф нікОкУСбжР иіежкв; 

кОТОХФбОккя мО УлиОмж лТСоПкміб ОаС зСйіУіР Ф УзиОгі СТПкгкСвС (иіежквСбСвС) лиОмПдФ Ф 
йПдОХ гСвСбСТФ нікОкУСбСвС иіежквФ; 

лПТПгОпі йОРкО б еОУмОбФ (ілСмПзФ) лСежзСгОбою (зТПгжмСТФ) мО/ОаС б еОаПелПпПккя 
ікрСї гіРУкСї бжйСвж зТПгжмСТО, лСбПТкПккя мОзСвС йОРкО іе еОУмОбж (ілСмПзж) РСвС 
биОУкжзФ ліУия еОзікпПккя гії біглСбігкСвС гСвСбСТФ, язсС йіУоП мОзСї лПТПгОпі 
(лСбПТкПккя) екОХСгжмьУя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 

вТСрСбжХ бжлиОм СУкСбкСї УФйж зСкУСиігСбОкСвС ілСмПпкСвС аСТвФ мО лТСоПкміб, 
кОТОХСбОкжХ кО кПї, Са'єгкОккя мО/ОаС зФлібиі (лТСгОдФ) зСкУСиігСбОкСвС ілСмПпкСвС аСТвФ, 
еОйікСю Сгкієї пОУмзж зСкУСиігСбОкСвС ілСмПпкСвС аСТвФ кО ікрФ, ОаС лСбПТкПккяй 
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(ебСТСмкжй бжзФлСй) мОзСвС зСкУСиігСбОкСвС ілСмПпкСвС аСТвФ біглСбігкС гС еОзСкФ 
ТПежгПкмСй ОаС кО РСвС зСТжУмь; 

196.1.3. кОгОккя лСУиФв іе УмТОХФбОккя, УлібУмТОХФбОккя ОаС лПТПУмТОХФбОккя СУСаОйж, 
язі йОюмь иіоПкеію кО егіРУкПккя УмТОХСбСї гіяиькСУмі біглСбігкС гС еОзСкФ, О мОзСд 
лСб'яеОкжХ е мОзСю гіяиькіУмю лСУиФв УмТОХСбжХ (лПТПУмТОХСбжХ) аТСзПТіб мО УмТОХСбжХ 
ОвПкміб; 

кОгОккя лСУиФв іе еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя (Ф мСйФ 
пжУиі лПкУіРкСвС УмТОХФбОккя), кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, еОиФпПккя мО 
СаУиФвСбФбОккя лПкУіРкжХ бзиОгіб мО ТОХФкзіб ФпОУкжзіб нСкгіб аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, 
ОгйікіУмТФбОккя кПгПТдОбкжХ лПкУіРкжХ нСкгіб; 

196.1.4. СаівФ бОиюмкжХ оіккСУмПР (зТій аОкзібУьзжХ йПмОиіб, аОкзкСм і йСкПм, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя гия кФйіейОмжпкжХ оіиПР, О мОзСд ікСеПйкжХ йСкПм е гСТСвСоіккжХ 
йПмОиіб, аОеСю СлСгОмзФбОккя язжХ є лТСгОдкО бОТміУмь); бжлФУзФ, СаівФ мО лСвОрПккя 
иСмПТПРкжХ аіиПміб, ікржХ гСзФйПкміб, сС еОУбігпФюмь лТОбС ФпОУмі б иСмПТПяХ; лТжгаОккя 
нірСз, дПмСкіб, бкПУПккя б ікржР УлСУіа лиОмж еО лТОбС ФпОУмі б ОеОТмкіР вТі, бжлиОмО 
(лПТПгОпО) бжвТОрФ УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, язжР лТСбСгжмь ОеОТмкі івТж; бкПУПккя 
УмОбзж е йПмСю ФзиОгПккя лОТі мО бжлиОмО бжвТОрФ УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, язжР 
лТСбСгжмь лОТі (аФзйПзПТУьзП лОТі, лОТі мСмОиіеОмСТО); бжлиОмж вТСрСбжХ бжвТОріб (лТжеіб) 
і вТСрСбжХ бжкОвСТСг; лСУмОпОккя кПвОрПкжХ лСрмСбжХ йОТСз КзТОїкж, зСкбПТміб ОаС 
ижУмібСз е кПвОрПкжйж лСрмСбжйж йОТзОйж КзТОїкж, зТій зСиПзоіРкжХ йОТСз, зСкбПТміб пж 
ижУмібСз гия ніиОмПиіУмжпкжХ лСмТПа, аОеСю СлСгОмзФбОккя язжХ є лТСгОдкО бОТміУмь; 

196.1.5. бігУмФлиПккя лТОбО бжйСвж, лПТПбПгПккя аСТвФ, мСТвібиі еО вТСрСбі зСрмж ОаС 
оіккі лОлПТж аСТвСбжйж еСаСб'яеОккяйж (бжйСвОйж), еО бжкямзСй СлПТОоіР е ікзОУОоії 
аСТвСбжХ бжйСв мО нОзмСТжквФ (нОзмСТжквСбжХ) СлПТОоіР, зТій нОзмСТжквСбжХ СлПТОоіР, 
язсС Са'єзмСй аСТвФ є бОиюмкі оіккСУмі, оіккі лОлПТж, Ф мСйФ пжУиі зСйлПкУОоіРкі лОлПТж 
(УПТмжнізОмж), ікбПУмжоіРкі УПТмжнізОмж, ілСмПпкі УПТмжнізОмж е нізУСбОкСю гСХігкіУмю, 
СлПТОоії е бігУмФлиПккя лТОбО бжйСвж еО еОаПелПпПкжйж ілСмПзСю зТПгжмОйж (лСежзОйж), 
джмиСбі пПзж, еПйПиькі аСкж мО гПТжбОмжбж; 

лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм нікОкУСбСвС иіежквФ гС иіежквСгОбоя (кСбСвС 
зТПгжмСТО) біг иіежквСгОбоя (лПТбжккСвС зТПгжмСТО) іе еаПТПдПккяй лТОб мО СаСб'яезіб 
УмСТік еО гСвСбСТСй нікОкУСбСвС иіежквФ б ТОеі, зСиж иіежквСгОбоПй (лПТбжккжй 
зТПгжмСТСй) ліг пОУ лПТПгОпі иіежквССгПТдФбОпФ мОзСвС Са'єзмО нікОкУСбСвС иіежквФ 
кОТОХСбОкі мО бігСаТОдПкі Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі еО біглСбігкжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) 
лПТіСг лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ; 

кОгОккя лСУиФв е: 
 бжзСкОккя лиОмідкжХ СлПТОоіР, сС кОгОюмьУя кОгОбОпОйж лиОмідкжХ лСУиФв, 

СлПТОмСТОйж лиОмідкжХ УжУмПй; 

 ТСеТОХФкзСбС-зОУСбСвС СаУиФвСбФбОккя; 

 ікзОУОоії; 
 еОиФпПккя, ТСейісПккя мО лСбПТкПккя зСрміб еО гСвСбСТОйж лСежзж, гПлСежмФ, 

бзиОгФ (Ф мСйФ пжУиі лПкУіРкСвС); 
 ФлТОбиіккя зСрмОйж мО оіккжйж лОлПТОйж (зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж мО 

гПТжбОмжбОйж); 
 гСТФпПккя, кОгОккя, ФлТОбиіккя і бігУмФлиПккя лТОб бжйСвж еО нікОкУСбжйж 

зТПгжмОйж нікОкУСбжХ ФУмОкСб; 

 кОгОккя вОТОкміР, аОкзібУьзжХ лСТФпжмПиьУмб; 

 бжлФУзФ, лСвОрПккя ПиПзмТСккжХ вТСрПР; 
 ПйіУії, СайікФ, лСвОрПккя ожнТСбжХ вТСрПР ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. 

ЙПТПиіз лСУиФв е бжзСкОккя лиОмідкжХ СлПТОоіР, ТСеТОХФкзСбС-зОУСбСвС СаУиФвСбФбОккя 
бжекОпОємьУя ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж еО лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 
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196.1.6. бжлиОм Ф вТСрСбіР нСТйі еОТСаімкСї лиОмж (ікржХ лТжТібкякжХ гС кПї бжлиОм), О 
мОзСд лПкУіР, УмжлПкгіР, УФаУжгіР, гСмОоіР еО ТОХФкСз аюгдПміб ОаС ЙПкУіРкСвС нСкгФ 
КзТОїкж пж ікржХ нСкгіб еОвОиькССаСб'яезСбСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя (зТій мжХ, сС 
кОгОюмьУя Ф йОРкСбіР нСТйі); 

бжлиОм гжбігПкгіб, ТСяимі Ф вТСрСбіР нСТйі ОаС Ф бжвиягі оіккжХ лОлПТіб, язі 
егіРУкююмьУя ПйімПкмСй; 

кОгОккя зСйіУіРкжХ (аТСзПТУьзжХ, гжиПТУьзжХ) лСУиФв іе мСТвібиі мО/ОаС ФлТОбиіккя 
оіккжйж лОлПТОйж (зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж), гПТжбОмжбОйж мО бОиюмкжйж оіккСУмяйж, 
бзиюпОюпж аФгь-язі вТСрСбі бжлиОмж (Ф мСйФ пжУиі зСйіУіРкі) нСкгСбжй ОаС бОиюмкжй 
аіТдОй пж лСеОаіТдСбжй нСкгСбжй УжУмПйОй ОаС їХ пиПкОй Ф еб'яезФ е СТвОкіеОоією мО 
мСТвібиПю оіккжйж лОлПТОйж иіоПкеСбОкжйж мСТвСбояйж оіккжйж лОлПТОйж, О мОзСд 
гПТжбОмжбОйж мО бОиюмкжйж оіккСУмяйж; 

196.1.7. ТПСТвОкіеОоії (еижммя, лТжєгкОккя, лСгіиФ, бжгіиПккя мО лПТПмбСТПккя) 
юТжгжпкжХ СУіа. 

ЙТж егіРУкПккі УліиькСї (УФйіУкСї гіяиькСУмі) лПТПгОпО мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) кО СзТПйжР 
аОиОкУ лиОмкжзО лСгОмзФ, ФлСбкСбОдПкСвС гСвСбСТСй бПУмж Саиіз ТПеФиьмОміб мОзСї 
УліиькСї гіяиькСУмі, ббОдОємьУя лСУмОпОккяй мОзжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

196.1.8. лСУмОпОккя лСеОрзіиькжй кОбпОиькжй еОзиОгСй бжХСбОкояй, Фпкяй і УиФХОпОй 
лиОмкжХ лСУиФв Ф УнПТі лСеОрзіиькСї СУбімж; 

196.1.9. кОгОккя аОкзОйж (нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж) лСУиФв Ф йПдОХ ФлТОбиіккя 
нСкгОйж аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, нСкгОйж СлПТОоіР е кПТФХСйіУмю, нСкгОйж 
нікОкУФбОккя аФгібкжомбО (б мСйФ пжУиі еО лПТПТОХФбОккя зСрміб кО нікОкУФбОккя 
аФгібкжомбО іе нСкгФ нікОкУФбОккя аФгібкжомбО), еО егіРУкПккя лиОмПдіб еО ілСмПпкжйж 
УПТмжнізОмОйж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО; 

196.1.10. СлиОмж мТПмПРУьзСвС еаСТФ мО бігрзСгФбОккя ікржХ бжмТОм, лСб'яеОкжХ е 
бжТірПккяй УлСТФ мТПмПРУьзжй УФгСй біглСбігкС гС еОзСкФ; 

196.1.11. кОгОккя лСУиФв е ОвПкмФбОккя і нТОХмФбОккя йСТУьзСвС мСТвСбПиькСвС ниСмФ 
УФгкСбжйж ОвПкмОйж кО зСТжУмь кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь лСУиФвж е йідкОТСгкжХ 
лПТПбПеПкь лОУОджТіб, їХкьСвС аОвОдФ, бОкмОдіб пж йідкОТСгкжХ біглТОбиПкь; 

196.1.12. бжзиюпПкС; 
196.1.13. бжзиюпПкС; 
196.1.14. бжзиюпПкС; 
196.1.15. СлиОмж СТПкгкСї лиОмж пж зСкоПУіРкСвС лиОмПдФ еО гСвСбСТОйж біглСбігкС 

СТПкгж пж зСкоПУії оіиіУкСвС йОРкСбСвС зСйлиПзУФ гПТдОбкСвС пж зСйФкОиькСвС 
ліглТжєйУмбО (РСвС УмТФзмФТкСвС лігТСегіиФ), язсС СТПкгСгОбояйж пж зСкоПУієгОбояйж еО 
гСвСбСТОйж бжУмФлОюмь СТвОкж гПТдОбкСї биОгж пж СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, О 
лиОмПді біглСбігкС гС еОзСкФ еОТОХСбФюмьУя гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж ОаС 
йіУоПбСвС аюгдПмФ; 

196.1.16. ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж кПеОиПдкС біг СаТОкСвС йжмкСвС ТПджйФ мСбОТіб, йжмкО бОТміУмь язжХ кП 
лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 150 єбТС; 

196.1.17. ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ 
кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 150 єбТС, Ф кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді; 

ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб, УФйОТкО йжмкО бОТміУмь язжХ кП 
лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 150 єбТС, кО ОгТПУФ СгкСвС СгПТдФбОпО - юТжгжпкСї СУСаж ОаС 
ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя б СгкіР гПлПрі біг СгкСвС біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ 
лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ ОаС б СгкСйФ бОкмОді ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО біг СгкСвС 
біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ; 

ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП 
лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 100 єбТС, гия СгкСвС СгПТдФбОпО - ніежпкСї СУСаж б СгкіР гПлПрі біг 
СгкСвС біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ ОаС б СгкСйФ бОкмОді 
ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО біг СгкСвС біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ; 
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196.1.18. ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ніежпкжйж СУСаОйж Ф ТФпкіР лСзиОді 
мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ мСбОТіб мО СУСажУмжХ ТПпПР), 
УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 1000 єбТС, пПТПе лФкзмж лТСлФУзФ 
пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, бігзТжмі гия лСбімТякСвС УлСиФпПккя; 

ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф ТФпкіР лСзиОді мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ 
аОвОді мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ мСбОТіб мО СУСажУмжХ ТПпПР), УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь 
язжХ кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 500 єбТС мО УФйОТкО бОвО язжХ кП лПТПбжсФє 50 зв, пПТПе 
ікрі, кід бігзТжмі гия лСбімТякСвС УлСиФпПккя, лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк 
КзТОїкж ніежпкСю СУСаСю, язО аФиО бігУФмкя б КзТОїкі аіиьрП кід 24 вСгжкж мО язО б'їдгдОє 
б КзТОїкФ кП пОУмірП СгкСвС ТОеФ лТСмявСй 72 вСгжк; 

ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф ТФпкіР лСзиОді мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ 
аОвОді мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ мСбОТіб мО СУСажУмжХ ТПпПР), УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь 
язжХ кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 50 єбТС мО УФйОТкО бОвО язжХ кП лПТПбжсФє 50 зв, пПТПе ікрі, 
кід бігзТжмі гия лСбімТякСвС УлСиФпПккя, лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж 
ніежпкСю СУСаСю, язО аФиО бігУФмкя б КзТОїкі йПкрП кід 24 вСгжкж ОаС язО б'їдгдОє б 
КзТОїкФ пОУмірП СгкСвС ТОеФ лТСмявСй 72 вСгжк; 

196.1.19. зСкбПТУії ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ КзТОїкж; 
196.1.20. лПТПгОпі йОРкО (зСкніУзСбОкСвС йОРкО, екОХігСз, йОРкО, бжекОкСвС 

аПеХОеяРкжй УзОТаіб, йОРкО, еО язжй кП ебПТкФбУя биОУкжз гС зікоя УмТСзФ еаПТівОккя (Ф 
мСйФ пжУиі йОРкО, бжекОпПкСвС Ф УмОммі 184 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж), сС еО лТОбСй 
ФУлОгзФбОккя пж кО ікржХ еОзСккжХ лігУмОбОХ лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь гПТдОбж, Ф 
ТСелСТягдПккя гПТдОбкжХ ФУмОкСб ОаС СТвОкіеОоіР, ФлСбкСбОдПкжХ егіРУкюбОмж їХ 
еаПТПдПккя ОаС лСУмОпОккя евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, О мОзСд СлПТОоії е аПеСлиОмкСї 
лПТПгОпі еОекОпПкСвС б оьСйФ лФкзмі йОРкО Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, Ф 
бСиСгіккя і зСТжУмФбОккя гПТдОбкжХ СТвОкіб, ФУмОкСб (СТвОкіеОоіР), язі ФмТжйФюмьУя еО 
ТОХФкСз аюгдПмкжХ зСрміб, О мОзСд еОзиОгіб, б язжХ бжХСбФюмьУя гімж-УжТСмж мО гімж, 
лСеаОбиПкі аОмьзібУьзСвС лізиФбОккя, гжмяпжХ аФгжкзіб УійПРкСвС мжлФ, лТжРСйкжХ УійПР. 

ЛмОммя 197. ИлПТОоії, ебіиькПкі біг СлСгОмзФбОккя 
197.1. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е: 
197.1.1. лСУмОпОккя лТСгФзміб гжмяпСвС ХОТпФбОккя мО мСбОТіб гжмяпСвС ОУСТмжйПкмФ гия 

кПйСбиям еО лПТПиізСй, еОмбПТгдПкжй КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 
197.1.2. лСУмОпОккя лСУиФв іе егСаФммя бжсСї, УПТПгкьСї, лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї мО 

гСрзіиькСї СУбімж кОбпОиькжйж еОзиОгОйж, Ф мСйФ пжУиі кОбпОккя ОУліТОкміб і гСзмСТОкміб, 
кОбпОиькжйж еОзиОгОйж, сС йОюмь иіоПкеію кО лСУмОпОккя мОзжХ лСУиФв, Ф мСйФ пжУиі 
лСУмОпОккя лСУиФв е гжУмОкоіРкСвС кОбпОккя б йПТПді ІкмПТкПм, Ф ТОеі, язсС йПТПдО 
ІкмПТкПм бжзСТжУмСбФємьУя бжзиюпкС яз еОУіа зСйФкізОоії йід бжзиОгОпПй і УиФХОпПй, О 
мОзСд лСУиФв е бжХСбОккя мО кОбпОккя гімПР Ф аФгжкзОХ зФиьмФТж, гжмяпжХ йФежпкжХ, 
ХФгСдкіХ, УлСТмжбкжХ рзСиОХ і зиФаОХ, рзСиОХ йжУмПомб мО лСУиФв е лТСджбОккя Фпкіб ОаС 
УмФгПкміб Ф вФТмСджмзОХ. ДС мОзжХ лСУиФв кОиПдОмь лСУиФвж е: 

О) бжХСбОккя мО кОбпОккя гімПР, язі лСУмОпОюмьУя гжмяпжйж йФежпкжйж мО ХФгСдкійж 
рзСиОйж, рзСиОйж йжУмПомб, аФгжкзОйж зФиьмФТж (вТО кО йФежпкжХ ікУмТФйПкмОХ, 
ХСТПСвТОнія, СаТОеСмбСТпП йжУмПомбС, вФТмзж (нОзФиьмОмжбж) ікСеПйкжХ йСб, 
зСйл'юмПТкСвС кОбпОккя); 

а) ФмТжйОккя, бжХСбОккя мО кОбпОккя гімПР Ф еОзиОгОХ гСрзіиькСї СУбімж яз Ф йПдОХ 
СаУявФ, ФУмОкСбиПкСвС кОбпОиькжйж лиОкОйж і лТСвТОйОйж, мОз і лСкОг еОекОпПкжР СаУяв; 

б) ФУіХ бжгіб СУбімкьСї гіяиькСУмі, язі лСУмОпОюмьУя еОзиОгОйж еОвОиькСї УПТПгкьСї 
СУбімж I - III УмФлПкіб; 

в) ФУіХ бжгіб СУбімкьСї гіяиькСУмі, язі лСУмОпОюмьУя еОзиОгОйж лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-
мПХкіпкСї) СУбімж; 

ґ) ФУіХ бжгіб СУбімкьСї гіяиькСУмі, язі лСУмОпОюмьУя еОзиОгОйж бжсСї СУбімж, Ф мСйФ пжУиі 
гия егСаФммя ікрСї бжсСї мО ліУиягжлиСйкСї СУбімж; 
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г) кОбпОккя УиФХОпіб лігвСмСбпжХ біггіиПкь бжсжХ кОбпОиькжХ еОзиОгіб; 
П) лСбмСТкСвС бжбпПккя бігТОХСбОкжйж УмФгПкмОйж (зФТУОкмОйж) СзТПйжХ гжУожлиік і 

зФТУіб е лСгОиьржй УзиОгПккяй іУлжміб; 
є) кОбпОккя ОУліТОкміб і гСзмСТОкміб; 
д) лТжРйОккя зОкгжгОмУьзжХ іУлжміб; 
е) кОгОккя кОФзСбжХ зСкУФиьмОоіР гия СУіа, язі лігбжсФюмь збОиінізОоію УОйСУміРкС; 
ж) гСбФеібУьзСї лігвСмСбзж; 
і) лТСбПгПккя иПзоіР е лжмОкь кОФзж і мПХкізж, зФиьмФТж мО йжУмПомбО, ніежпкСї зФиьмФТж і 

УлСТмФ, лТОбСбжХ екОкь, мФТжейФ і зТОєекОбУмбО; 
ї) кОгОккя зСкУФиьмОоіР гия Фпкіб, бжХСбОкоіб, УмФгПкміб, зФТУОкміб лСкОг СаУявж, 

бУмОкСбиПкі кОбпОиькжйж лиОкОйж і лТСвТОйОйж, гия ОУліТОкміб, гСзмСТОкміб; 
Р) СТвОкіеОоії иімкіХ йСбкжХ зФТУіб, рзіи, УПйікОТіб; вТФлСбжХ мО ікгжбігФОиькжХ еОкямь 

ніежпкСю зФиьмФТСю мО УлСТмСй кО УмОгіСкОХ, Ф УлСТмжбкжХ еОиОХ і лиОбОиькжХ аОУПРкОХ, 
кО мПкіУкжХ зСТмОХ гия гімПР, Фпкіб і УмФгПкміб; 

197.1.3. лСУмОпОккя: 
О) мПХкіпкжХ мО ікржХ еОУСаіб ТПОаіиімОоії (зТій ОбмСйСаіиіб), лСУиФвж е їХ ТПйСкмФ мО 

гСУмОбзж; мСбОТіб УлПоіОиькСвС лТжекОпПккя, Ф мСйФ пжУиі бжТСаіб йПгжпкСвС лТжекОпПккя 
гия ікгжбігФОиькСвС зСТжУмФбОккя, гия СУіа е ікбОиігкіУмю мО ікржХ ліиьвСбжХ зОмПвСТіР 
кОУПиПккя, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж еО лПТПиізСй, еОмбПТгдПкжй КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

а) зСйлиПзмФюпжХ і кОлібнОаТжзОміб гия бжвСмСбиПккя мПХкіпкжХ мО ікржХ еОУСаіб 
ТПОаіиімОоії (зТій ОбмСйСаіиіб), мСбОТіб УлПоіОиькСвС лТжекОпПккя, Ф мСйФ пжУиі бжТСаіб 
йПгжпкСвС лТжекОпПккя гия ікгжбігФОиькСвС зСТжУмФбОккя, гия СУіа е ікбОиігкіУмю мО 
ікржХ ліиьвСбжХ зОмПвСТіР кОУПиПккя еО лПТПиізСй, еОмбПТгдПкжй КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 

б) иПвзСбжХ ОбмСйСаіиіб гия СУіа е ікбОиігкіУмю ФлСбкСбОдПкСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж е їХ СлиОмСю еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС пж йіУоПбжХ аюгдПміб мО зСрміб нСкгіб 
еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УмТОХФбОккя, О мОзСд СлПТОоії е їХ аПеСлиОмкСї лПТПгОпі 
СУСаОй е ікбОиігкіУмю; 

197.1.4. лСУмОпОккя лСУиФв іе гСУмОбзж лПкУіР, УмТОХСбжХ бжлиОм мО вТСрСбСї гСлСйСвж 
кОУПиПккю (кПеОиПдкС біг УлСУСаФ гСУмОбзж) кО бУіХ ПмОлОХ гСУмОбзж гС зікоПбСвС 
УлСджбОпО; 

197.1.5. лСУмОпОккя лСУиФв е СХСТСкж егСТСб'я еОзиОгОйж СХСТСкж егСТСб'я, сС йОюмь 
иіоПкеію кО лСУмОпОккя мОзжХ лСУиФв, О мОзСд лСУмОпОккя лСУиФв ТПОаіиімОоіРкжйж 
ФУмОкСбОйж гия СУіа е ікбОиігкіУмю мО гімПР е ікбОиігкіУмю, сС йОюмь иіоПкеію кО 
лСУмОпОккя мОзжХ лСУиФв біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, зТій мОзжХ лСУиФв: 

О) кОгОккя зСУйПмСиСвіпкСї гСлСйСвж, зТій мієї, сС кОгОємьУя еО йПгжпкжйж 
лСзОеОккяйж; 

а) йОУОд гия ейіокПккя егСТСб'я гСТСУиСвС кОУПиПккя, зСТПзоії СУОкзж мСсС; 
б) лТСбПгПккя лТСніиОзмжпкжХ йПгжпкжХ Свиягіб іе лігвСмСбзСю бжУкСбзФ лТС УмОк 

егСТСб'я кО лТСХОккя вТСйОгяк; 
в) лТСбПгПккя вівієкіпкСї ПзУлПТмжеж лТСПзмкжХ йОмПТіОиіб мО лСлПТПгкіХ лТСПзмкжХ 

лТСлСежоіР, Ф мСйФ пжУиі сСгС ТСейісПккя Са'єзмО, О мОзСд кСТйОмжбкСї гСзФйПкмОоії кО 
кСбі мПХкСиСвії бжТСакжомбО лТСгФзоії мО кСбі бжгж лТСгФзоії еО еОябзСю еОйСбкжзО, 
вівієкіпкО СоікзО еТОезіб кСбжХ бжгіб лТСгФзоії; 

ґ) кОгОккя зСкУФиьмОоіРкСї гСлСйСвж е лжмОкь лТСбПгПккя гПТдОбкСї УОкімОТкС-
вівієкіпкСї ПзУлПТмжеж; 

г) СаУмПдПккя еО еОябзСю еОйСбкжзО Са'єзміб, сС аФгФюмьУя, ТПзСкУмТФююмьУя ОаС 
нФкзоіСкФюмь, е йПмСю їХ біглСбігкСУмі УОкімОТкСйФ еОзСкСгОбУмбФ; 

П) лТСбПгПккя еО еОябзСю еОйСбкжзО мСзУжзСиСвС-вівієкіпкжХ, йПгжзС-аіСиСвіпкжХ, 
УОкімОТкС-вівієкіпкжХ, ніеіСиСвіпкжХ мО ікржХ СаУмПдПкь е йПмСю бжекОпПккя аПелПзж 
лТСгФзоії гия егСТСб'я июгжкж; 
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є) бжгОпО УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя гСебСиіб кО бжТСакжомбС, бжзСТжУмОккя, 
мТОкУлСТмФбОккя, еаПТівОккя, ТПОиіеОоію, еОХСТСкПккя, екжсПккя, ФмжиіеОоію лТСгФзоії і 
ТПпСбжк бімпжекякСвС мО ійлСТмкСвС бжТСакжомбО, сС лСмПкоіРкС кПаПелПпкі гия егСТСб'я 
июгжкж; 

д) кОгОккя юТжгжпкжй і ніежпкжй СУСаОй зСкУФиьмОоіРкСї гСлСйСвж е лжмОкь 
еОУмСУФбОккя еОзСкСгОбУмбО лТС СХСТСкФ егСТСб'я, б мСйФ пжУиі сСгС еОаПелПпПккя 
УОкімОТкСвС мО ПлігПйіпкСвС аиОвСлСиФппя кОУПиПккя; 

е) лТСбПгПккя йПгжпкСвС СвиягФ СУіа гия бжгОпі: 
 гСебСиФ кО лТОбС СмТжйОккя мО кСУіккя еаТСї вТСйОгякОй, зТій біРУьзСбСУиФдаСбоіб 

і лСУОгСбжХ СУіа, кСУіккя еаТСї язжйж лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй; 
 біглСбігкжХ гСзФйПкміб кО бжїег вТСйОгяк еО зСТгСк еО бжзижзСй ТСгжпіб, сС 

лТСджбОюмь Ф еОТФаідкжХ зТОїкОХ, СегСТСбиПккя б еОТФаідкжХ иізФбОиькжХ ОаС 
УОкОмСТкжХ еОзиОгОХ еО биОУкжй аОдОккяй, О мОзСд Ф УиФдаСбі бігТягдПккя (зТій 
гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб, ТСаСмО язжХ лСб'яеОкО е мОзжйж бжїегОйж і язі йОюмь 
біглСбігкі йПгжпкі гСзФйПкмж); 

 лСУбігпПккя бСгія мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ; 
ж) йПгжпкП СаУиФвСбФбОккя е'їегіб, зСкнПТПкоіР, УжйлСеіФйіб, нПУмжбОиіб, кОТОг, ейОвОкь 

мСсС; 
і) йПгжпкП СаУиФвСбФбОккя вТСйОгяк еО їХ аОдОккяй Ф йПгжпкжХ еОзиОгОХ іе лСиілрПкжй 

УПТбіУкжй СаУиФвСбФбОккяй; 
ї) СТвОкіеОоія йПгжпкСвС зСкмТСию СУіа, язі еОРйОюмьУя ніежпкСю зФиьмФТСю і УлСТмСй б 

СегСТСбпжХ еОзиОгОХ; 
Р) лТСбПгПккя лТСніиОзмжпкжХ сПлиПкь вТСйОгякОй, язі біг'їдгдОюмь еО зСТгСк еО 

бжзижзСй, гия СегСТСбиПккя б еОТФаідкжХ иізФбОиькжХ ОаС УОкОмСТкжХ еОзиОгОХ еО 
биОУкжй аОдОккяй, О мОзСд Ф мФТжУмжпкі лСгСТСді (зТій мжХ, сС біг'їдгдОюмь кО иізФбОккя 
мО б УиФдаСбі бігТягдПккя); 

з) УзиОгПккя еО еОябзОйж еОйСбкжзіб УОкімОТкжХ лОУлСТміб ТОгіСмПХкіпкжХ Са'єзміб мО 
лТСбПгПккя гСУиігдПкь гия їХ лігмбПТгдПккя; 

и) лТСбПгПккя еО еОябзОйж еОйСбкжзіб гПТдОбкСї УОкімОТкС-вівієкіпкСї ПзУлПТмжеж е 
ОзТПгжмОоії мО ОмПУмОоії ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР кО лТОбС лТСбПгПккя 
мСзУжзСиСвС-вівієкіпкжХ, йПгжзС-аіСиСвіпкжХ, УОкімОТкС-вівієкіпкжХ мО ікржХ гСУиігдПкь; 

й) бжекОпПккя еО еОябзОйж еОйСбкжзО рзігижбжХ і кПаПелПпкжХ нОзмСТіб бжТСакжпСвС 
УПТПгСбжсО, мПХкСиСвіпкСвС мО мТФгСбСвС лТСоПУіб, лТСбПгПккя гСУиігдПкь гия ТСеТСазж 
еОУСаіб і еОХСгіб сСгС ФУФкПккя ОаС ейПкрПккя їХ кПаПелПпкСї гії; 

к) кОбпОккя еО еОябзОйж еОйСбкжзіб кО ТСаСпжХ йіУояХ нОХібоіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, 
СТвОкіеОоіР б ФУмОкСбОХ УОкімОТкС-ПлігПйіСиСвіпкСї УиФдаж, гПТдОбкжХ кОФзСбС-гСУиігкжХ 
ікУмжмФмОХ вівієкіпкСвС мО ПлігПйіСиСвіпкСвС лТСніию, О мОзСд нОХібоіб ліглТжєйУмб, 
ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, лТСбПгПккя УОкімОТкС-вівієкіпкжХ мО аОзмПТіСиСвіпкжХ гСУиігдПкь; 

С) кОгОккя еО еОябзОйж еОйСбкжзіб лСУиФв е СТвОкіеОоії ТСаСмж бігСйпжХ УОкімОТкжХ 
иОаСТОмСТіР, СУкОсПккя їХ йПгжпкСю мПХкізСю (СаиОгкОккяй, ОлОТОмФТСю, лТжиОгОйж); 
кОбпОккя кО йіУоі нОХібоіб мОзжХ иОаСТОмСТіР йПмСгжзж лТСбПгПккя УОкімОТкС-вівієкіпкжХ 
гСУиігдПкь; 

197.1.6. лСУмОпОккя ТПОаіиімОоіРкжХ лСУиФв СУСаОй е ікбОиігкіУмю, гімяй е ікбОиігкіУмю, О 
мОзСд лСУмОпОккя лФмібСз кО УОкОмСТкС-зФТСТмкП иізФбОккя, СегСТСбиПккя мО біглСпжкСз 
кО мПТжмСТії КзТОїкж ніежпкжХ СУіа бізСй гС 18 ТСзіб, СУіа е ікбОиігкіУмю, гімПР е 
ікбОиігкіУмю; 

197.1.7. лСУмОпОккя лСУиФв е: 
О) ФмТжйОккя гімПР Ф гСрзіиькжХ кОбпОиькС-бжХСбкжХ еОзиОгОХ, рзСиОХ-ікмПТкОмОХ; 
а) ФмТжйОккя СУіа Ф аФгжкзОХ-ікмПТкОмОХ гия вТСйОгяк лСХжиСвС бізФ мО СУіа е 

ікбОиігкіУмю, гжмяпжХ аФгжкзОХ-ікмПТкОмОХ, лОкУіСкОмОХ гия бПмПТОкіб біРкж і лТОоі, 
вПТіОмТжпкжХ лОкУіСкОмОХ, ТПОаіиімОоіРкжХ ФУмОкСбОХ, мПТжмСТіОиькжХ оПкмТОХ УСоіОиькСвС 
СаУиФвСбФбОккя (кОгОккя УСоіОиькжХ лСУиФв); 
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б) ХОТпФбОккя мО СаиОрмФбОккя кО кіпиів мО кОгОккя ікржХ УСоіОиькжХ лСУиФв аПегСйкжй 
СУСаОй Ф оПкмТОХ СаиізФ, еОзиОгОХ УСоіОиькСвС еОХжУмФ гия аПегСйкжХ СУіа, О мОзСд 
СУСаОй, ебіиькПкжй е йіУоь лСеаОбиПккя бСиі, Ф оПкмТОХ УСоіОиькСї ОгОлмОоії СУіа, 
ебіиькПкжХ е йіУоь лСеаОбиПккя бСиі; 

в) ХОТпФбОккя гімПР Ф гСрзіиькжХ, еОвОиькССУбімкіХ мО лТСнПУіРкС-мПХкіпкжХ кОбпОиькжХ 
еОзиОгОХ мО вТСйОгяк Ф еОзиОгОХ СХСТСкж егСТСб'я. ЙСТягСз кОгОккя мОзжХ лСУиФв 
еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

ґ) ХОТпФбОккя, еОаПелПпПккя йОРкСй, зСйФкОиькС-лСаФмСбжйж мО ікржйж лСУиФвОйж, сС 
кОгОюмьУя СУСаОй, язі ФмТжйФюмьУя б ФУмОкСбОХ лПкімПкоіОТкСї УжУмПйж, О УОйП: 

 ХОТпФбОккя, Ф мСйФ пжУиі лТжвСмФбОккя їді; 
 еОаПелПпПккя СгявСй, аіижекСю, беФммяй мО лСУміиькжйж ТПпОйж; 
 зСТжУмФбОккя зійкОмОйж мТжбОижХ лСаОпПкь; 
 лСУиФвж лСрмСбСвС мО мПиПнСккС-мПиПвТОнкСвС еб'яезФ; 
 лСУмОпОккя лТСгФзміб ХОТпФбОккя і лТПгйПміб лПТрСї кПСаХігкСУмі; 
 ТПйСкм беФммя мО СгявФ; 
 гСгОмзСбП йПгжпкП СаУиФвСбФбОккя; 
 аОккС-лТОиькі лСУиФвж; 
 лТСзОм зікС- мО бігПСніиьйіб, зФиьмФТкС-СУбімкі еОХСгж; 

г) ХОТпФбОккя, еОаПелПпПккя йОРкСй, зСйФкОиькС-лСаФмСбжйж мО ікржйж УСоіОиькжйж 
лСУиФвОйж еО ТОХФкСз гПТдОбкжХ зСрміб, сС кОгОюмьУя СУСаОй, язі ФмТжйФюмьУя б 
ТПОаіиімОоіРкжХ ФУмОкСбОХ, мПТжмСТіОиькжХ оПкмТОХ УСоіОиькСвС СаУиФвСбФбОккя (кОгОккя 
УСоіОиькжХ лСУиФв), ФУмОкСбОХ, ліглТжєйУмбОХ, СТвОкіеОоіяХ бУПФзТОїкУьзжХ вТСйОгУьзжХ 
Са'єгкОкь СУіа е ікбОиігкіУмю мО їХ УліиСз, язі еОРйОюмьУя ТПОаіиімОоією, СегСТСбиПккяй мО 
ніезФиьмФТкС-УлСТмжбкСю гіяиькіУмю, оПкмТОХ СаиізФ мО еОзиОгОХ УСоіОиькСвС еОХжУмФ гия 
аПегСйкжХ СУіа, оПкмТОХ УСоіОиькСї ОгОлмОоії СУіа, ебіиькПкжХ е йіУоь лСеаОбиПккя бСиі, 
УОкОмСТіяХ гия бПмПТОкіб мО СУіа е ікбОиігкіУмю, аФгжкзОХ-ікмПТкОмОХ гия вТСйОгяк 
лСХжиСвС бізФ, СУіа е ікбОиігкіУмю мО гімПР е ікбОиігкіУмю, лУжХСкПбТСиСвіпкжХ мО 
УлПоіОиіеСбОкжХ аФгжкзОХ-ікмПТкОмОХ, лОкУіСкОмОХ гия бПмПТОкіб біРкж і лТОоі, вПТіОмТжпкжХ 
лОкУіСкОмОХ; 

197.1.8. лСУмОпОккя лСУиФв е лПТПбПеПккя лОУОджТіб йіУьзжй лОУОджТУьзжй 
мТОкУлСТмСй (зТій мОзУі), мОТжнж кО язі ТПвФиююмьУя б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ. 

Мя кСТйО кП лСржТюємьУя кО СлПТОоії е кОгОккя лОУОджТУьзСвС мТОкУлСТмФ б СТПкгФ 
(лТСзОм); 

197.1.9. лСУмОпОккя ТПиівіРкжйж СТвОкіеОоіяйж зФиьмСбжХ лСУиФв мО лТПгйПміб 
зФиьмСбСвС лТжекОпПккя еО лПТПиізСй, О УОйП: 

О) зФиьмСбі лСУиФвж: ХТПсПккя, ФзиОгПккя оПТзСбкСвС риюаФ, лСХСТСкж, йСиПаПкь, 
лОкОХжгО, СУбяпПккя (лСйПрзОкь, ОбмСйСаіиіб мСсС), СаТіеОккя, лПТрП лТжпОУмя, аОТ-йіобС 
(лСбкСиіммя); 

а) лТПгйПмж зФиьмСбСвС лТжекОпПккя: Убіпзж, ізСкж (СаТОеж), ХТПУмж (кОміиькі, 
лСвТПаОиькі, бібмОТкі, мТПакі, бСгСУбямкі, ієТПРУьзі, е лТжзТОУОйж мСсС), бПТбжоі, лСзТжбОиО 
(бібмОТкі, лСвТПаОиькі мСсС), йПгОиьРСкж е ТПиівіРкСю УжйбСиізСю, бФвіиия зОгжиькП, 
иОгОк, иОйлОгкП йОУиС, йжТС, иОйлОгж, зОгжиО, лігУбіпкжзж (УПйжУбіпкжзж, мТжУбіпкжзж 
лОУХОиькі мСсС), лиОсОкжоі, СаиОпПккя УбясПккСУиФджмПиіб (Тжеж, лігТжекжзж, бСегФХж, 
СТижоі, УмжХОТі, УзФнії, йжмТж, зОйіиОбзж мСсС), бікоі, вТОйОмзж, лТжиОггя гия ХТПсПккя 
(ХТПУмжиькО УзТжкьзО), гОТСкСУжоі, гОТСХТОкжиькжоі (ТПиізбіОТії), зФлПиі, лПпОмзж гия 
лТСУнСТ, зТСлжиО, зСлія, УмТюпоі, пОрі (лСмжТі), аиюгоя, ебіегжоі, иджоі, зСбржзж, гжУзСУж, 
лСлиОбзж, гебСкж, СТвОкж, ніУвОТйСкії, лТСХігкі йСижмбж, лСяУ "джбжР б лСйСсі", йПеФеж, 
мОиПУж, мніиікж (ніиОзмПТії), УзФиьлмФТкі еСаТОдПккя УбямжХ, ХСТФвбж, нОкж, йОоО, лТСУзФТж, 
СаиОмзж, аСвСУиФдаСбО иімПТОмФТО; 

197.1.10. лСУмОпОккя лСУиФв е лСХСбОккя мО лСУмОпОккя ТжмФОиькжХ мСбОТіб гПТдОбкжйж 
мО зСйФкОиькжйж УиФдаОйж, О УОйП: 
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О) бжзижз ОвПкмО ТжмФОиькСї УиФдаж гия СнСТйиПккя еОйСбиПккя кО СТвОкіеОоію мО 
лТСбПгПккя лСХСбОккя; 

а) СнСТйиПккя йПгжпкСї гСбігзж лТС лТжпжкж УйПТмі; 
б) гСУмОбзО еОйСбкжзСбі ТжмФОиькжХ ОмТжаФміб гия СТвОкіеОоії лСХСбОккя; 
в) кОбОкмОдПккя, ТСебОкмОдПккя мО лПТПкПУПккя ТжмФОиькжХ ОмТжаФміб; 
ґ) мТОкУлСТмкі лСУиФвж, сС кОгОюмьУя Ф лТСоПУі СТвОкіеОоії лСХСбОккя; 
г) лТСгОд УмОкгОТмкСї мТФкж; 
П) лТСгОд зСкмПРкПТО гия лПТПбПеПккя СожкзСбОкСї мТФкж; еОлОюбОккя СожкзСбОкСї 

мТФкж; 
є) ФмТжйОккя міи лСйПТижХ Ф ХСиСгжиькжХ зОйПТОХ лСкОг кСТйФ лПТПаФбОккя (ліУия 

УйПТмі Ф иізФбОиькСйФ еОзиОгі, О мОзСд мжХ, сС лСйПТиж бгСйО пж ікржХ йіУояХ); 
д) лСУиФвж е лігвСмСбзж міиО лСзіРкСвС гС лСХСбОккя ОаС зТПйОоії (лСУиФвж лПТФзОТя мО 

зСУйПмСиСвО, СайжбОккя, аОиьеОйФбОккя, ФзиОгОккя б мТФкФ); 
е) зСлОккя йСвжиж; 
ж) лПТПкПУПккя мТФкж е міиСй лСзіРкСвС (гСгСйФ, гС збОТмжТж б аОвОмСлСбПТХСбСйФ 

аФгжкзФ, гС йСТвФ; е гСйФ, збОТмжТж, йСТвФ мСсС гС йіУоя лСХСбОккя); 
і) йФежпкжР УФлТСбіг СаТягФ лСХСбОккя; 
ї) лТСбПгПккя вТСйОгякУьзСї лОкОХжгж; 
Р) лСУиФвж СТвОкіеОмСТО СаТягФ лСХСбОккя; 
з) бжвСмСбиПккя мО бУмОкСбиПккя йПмОиПбСї кОйСвжиькСї мОаижпзж, ХТПУмО, 

кОгвСиСбкжзО ОаС мжйпОУСбСвС лОй'ямкСвС екОзО; 
и) лТСгОд УмОкгОТмкжХ лСХСТСккжХ бікзіб і мТОФТкжХ УмТіпСз гия кжХ; 
й) СТвОкіеОоія біглТОбиПккя мТФкж е міиСй лСзіРкСвС пж ФТкж е лТОХСй лСзіРкСвС еО 

зСТгСк; 
к) Ф ТОеі лТСбПгПккя ліглСХСбОккя б йСвжиФ лСУиФвж е гПйСкмОдФ ПиПйПкміб іУкФюпСвС 

кОгвТСазО (лОй'ямкжзО) мО їХ ФУмОкСбзО; 
С) кОлжУОккя мПзУмФ кО мТОФТкіР УмТіпоі; 
л) зТПйОоія; 
Т) лТСгОд ФТкж; 
У) лТСгОд зФазО гия ФТкж; 
м) лСХСбОккя ФТкж е лТОХСй Ф йСвжиФ, Ф зСиФйаОТії, ТСебіюбОккя лТОХФ; 
197.1.11. ебіиькПккя, еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 197.1.10 оьСвС лФкзмФ, кП лСржТююмьУя кО 

СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв е лСХСбОккя мО зТПйОоії мТФліб мбОТжк і лСб'яеОкФ е ожй 
гіяиькіУмь; 

197.1.12. аПезСрмСбкСї лПТПгОпі ТФХСйСвС УзиОгФ Сгкією еОиіекжоПю ОаС ліглТжєйУмбСй 
еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя ікржй еОиіекжояй ОаС ліглТжєйУмбОй 
еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя гПТдОбкСї нСТйж биОУкСУмі. 

БПезСрмСбкО лПТПгОпО ТФХСйСвС УзиОгФ йід ліглТжєйУмбОйж б йПдОХ еОиіекжоі 
лТСбСгжмьУя еО лСгОккяй кОпОиькжзО еОиіекжоі кО СУкСбі ТірПккя КзТеОиіекжоі, О б йПдОХ 
КзТеОиіекжоі - евігкС е кОзОеСй її вПкПТОиькСвС гжТПзмСТО. БПезСрмСбкО лПТПгОпО 
ТФХСйСвС УзиОгФ СнСТйияємьУя ОзмСй лТжРйОккя-лПТПгОпі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

БПезСрмСбкО лПТПгОпО егіРУкюємьУя б ТОеі: 
 бжТСакжпСї лСмТПаж Ф еб'яезФ е єгжкжй мПХкСиСвіпкжй лТСоПУСй; 
 ТСелСгіиФ ТФХСйСвС УзиОгФ Ф еб'яезФ е ТПУмТФзмФТжеОоією вОиФеі мО иізбігОоією 

СзТПйжХ лігТСегіиіб. 
К ТОеі язсС кО гОмФ лТСбПгПккя СлПТОоіР е аПеСлиОмкСї лПТПгОпі ТФХСйСвС УзиОгФ 

Сгкією еОиіекжоПю ОаС ліглТжєйУмбСй еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя 
ікржй еОиіекжояй ОаС ліглТжєйУмбОй еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя 
гПТдОбкСї нСТйж биОУкСУмі, лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя кП бжкжзОюмь. ЙТж оьСйФ еОиіекжоі 
ОаС ліглТжєйУмбО еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ, язі аПеСлиОмкС лПТПгОюмь ТФХСйжР УзиОг, 
зСТжвФбОккя УФй лСгОмзСбСвС зТПгжмФ кП лТСбОгямь; 
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197.1.13. аПеСлиОмкСї лТжбОмжеОоії джмиСбСвС нСкгФ, бзиюпОюпж йіУоя еОвОиькСвС 
зСТжУмФбОккя Ф аОвОмСзбОТмжТкжХ аФгжкзОХ мО лТжаФгжкзСбжХ мПТжмСТіР, лТжУОгжакжХ 
еПйПиькжХ гіиякСз біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, О мОзСд лСУмОпОккя лСУиФв, СмТжйОккя 
язжХ евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй є СаСб'яезСбСю лПТПгФйСбСю лТжбОмжеОоії джмиО, 
лТжаФгжкзСбжХ мПТжмСТіР аОвОмСзбОТмжТкжХ аФгжкзіб, лТжУОгжакжХ еПйПиькжХ гіиякСз; 

аПеСлиОмкСї лПТПгОпі лТОоібкжзОй ТОгвСУліб мО ікржХ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
ліглТжєйУмб, сС лТжбОмжеФюмьУя, мО лТжТібкякжй гС кжХ СУСаОй пОУмзж гПТдОбкСвС йОРкО 
(ОзоіР) біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СУСаижбСУмі лТжбОмжеОоії йОРкО б 
ОвТСлТСйжУиСбСйФ зСйлиПзУі". ЙПТПиіз ліглТжєйУмб, язі лігиявОюмь лТжбОмжеОоії, 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

197.1.14. лСУмОпОккя джмиО (Са'єзміб джмиСбСї кПТФХСйСУмі), кПлСгіиькСвС джмиСбСвС 
Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі, зТій 
лПТрСвС лСУмОпОккя мОзжХ Са'єзміб. 

К оьСйФ ліглФкзмі лПТрП лСУмОпОккя джмиО (Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі) СекОпОє: 
О) лПТрФ лПТПгОпФ вСмСбСвС кСбСеаФгСбОкСвС джмиО (Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі) Ф 

биОУкіУмь лСзФлоя ОаС лСУмОпОккя лСУиФв (бзиюпОюпж бОТміУмь лТжгаОкжХ еО ТОХФкСз 
бжзСкОбоя йОмПТіОиіб) іе УлСТФгдПккя мОзСвС джмиО еО ТОХФкСз еОйСбкжзО; 

а) лПТржР лТСгОд ТПзСкУмТФРСбОкСвС ОаС зОлімОиькС бігТПйСкмСбОкСвС джмиО (Са'єзмО 
джмиСбСї кПТФХСйСУмі) лСзФлою, язжР є СУСаСю, ікрСю, кід биОУкжз мОзСвС Са'єзмО кО 
йСйПкм бжбПгПккя РСвС е ПзУлиФОмОоії (бжзСТжУмОккя) Ф еб'яезФ е мОзСю ТПзСкУмТФзоією 
ОаС зОлімОиькжй ТПйСкмСй, ОаС лСУмОпОккя лСУиФв (бзиюпОюпж бОТміУмь лТжгаОкжХ еО 
ТОХФкСз бжзСкОбоя йОмПТіОиіб) кО мОзФ ТПзСкУмТФзоію пж зОлімОиькжР ТПйСкм еО ТОХФкСз 
еОйСбкжзО. 

К оьСйФ ліглФкзмі лПТрП лСУмОпОккя кПлСгіиькСвС джмиСбСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі СекОпОє лПТрФ лПТПгОпФ 
УлПоіОиькСвС йОРкСбСвС лТОбО кО біглСбігкжР Са'єзм лСзФлою еО гСвСбСТСй зФлібиі-
лТСгОдФ кПлСгіиькСвС джмиСбСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС 
Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі (лПТржР лТСгОд) біг еОйСбкжзО аФгібкжомбО / гПбПиСлПТО 
аФгібкжомбО, еО язжй еОТПєУмТСбОкС УлПоіОиькП йОРкСбП лТОбС кО біглСбігкжР Са'єзм. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ лСржТююмьУя мОзСд кО лПТржР лТСгОд гОпкжХ ОаС УОгСбжХ 
аФгжкзіб, О мОзСд аФгь-язжХ ікржХ Са'єзміб биОУкСУмі, еОТПєУмТСбОкжХ евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй яз джмиС (Са'єзм джмиСбСї кПТФХСйСУмі). 

ИлПТОоії е лПТрСвС лСУмОпОккя гСУмФлкСвС джмиО мО джмиО, сС аФгФємьУя іе еОиФпПккяй 
гПТдОбкжХ зСрміб, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя. 

197.1.15. кОгОккя аиОвСгіРкСї гСлСйСвж, еСзТПйО аПеСлиОмкП лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв 
аиОвСгіРкжй СТвОкіеОоіяй, ФмбСТПкжй і еОТПєУмТСбОкжй біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, О 
мОзСд кОгОккя мОзСї гСлСйСвж аиОвСгіРкжйж СТвОкіеОоіяйж кОаФбОпОй (УФа'єзмОй) 
аиОвСгіРкСї гСлСйСвж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТС аиОвСгіРкФ гіяиькіУмь мО аиОвСгіРкі 
СТвОкіеОоії. 

Йіг аПеСлиОмкжй лСУмОпОккяй Уиіг ТСеФйімж лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв аиОвСгіРкжй 
СТвОкіеОоіяй мО кОаФбОпОй аиОвСгіРкСї гСлСйСвж аПе аФгь-язСї вТСрСбСї, йОмПТіОиькСї ОаС 
ікржХ бжгіб зСйлПкУОоії. К ТОеі кПгСмТжйОккя ФйСб, бжекОпПкжХ ожй ліглФкзмСй, мОзі 
СлПТОоії СлСгОмзСбФюмьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

ЗО мСбОТж, язі кОгХСгямь яз аиОвСгіРкО гСлСйСвО біг бімпжекякжХ аиОвСгіРкжзіб еО 
оіияйж, бжекОпПкжйж УмОммПю 3 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аиОвСгіРкФ гіяиькіУмь мО аиОвСгіРкі 
СТвОкіеОоії", лСржТююмьУя лТОбжиО йОТзФбОккя. 

ЖОТзФбОккя лТСбСгжмьУя рияХСй кОкПУПккя кОлжУФ "БиОвСгіРкО гСлСйСвО. ЙТСгОд 
еОаСТСкПкС" кО ПмжзПмзФ, яТижз ОаС аПелСУПТПгкьС кО еСбкіркю ОаС бкФмТіркю ФлОзСбзФ 
мСбОТФ. Йіг пОУ йОТзФбОккя мСбОТіб аиОвСгіРкСї гСлСйСвж йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя 
УжйбСиізО аиОвСгіРкСї СТвОкіеОоії мО аиОвСгіРкжзО. 

МСбОТж йОТзФюмьУя мОзжй пжкСй, сСа ліг пОУ СвиягФ ФлОзСбзж ОаС аПелСУПТПгкьС 
мСбОТіб кОлжУ аФиС бжгкС лСбкіУмю і пімзС. 
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МСбОТж аиОвСгіРкСї гСлСйСвж йОТзФюмьУя аиОвСгіРкжзОйж, язі кОгОюмь мОзФ гСлСйСвФ. 
КСкмТСиь еО бжзСкОккяй лТОбжи йОТзФбОккя егіРУкююмь йіУоПбі СТвОкж бжзСкОбпСї 

биОгж мО зСкмТСиююпі СТвОкж. 
БиОвСгіРкО гСлСйСвО йСдП кОгОбОмжУя Ф бжвиягі мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв, лТжекОпПкжХ гия 

бжзСТжУмОккя юТжгжпкжйж СУСаОйж - її кОаФбОпОйж е йПмСю лТСбОгдПккя гіяиькСУмі еО 
оіияйж, лПТПгаОпПкжйж УмОммПю 3 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аиОвСгіРкФ гіяиькіУмь мО аиОвСгіРкі 
СТвОкіеОоії". 

ЙіУия СмТжйОккя біг аиОвСгіРкжзО лТСлСежоії сСгС кОгОккя аиОвСгіРкСї гСлСйСвж Ф 
бжвиягі мСбОТіб, її бжгіб, ТСейіТіб мСсС юТжгжпкО СУСаО - кОаФбОп аиОвСгіРкСї гСлСйСвж: 

 бжекОпОє е ФТОХФбОккяй ТПзСйПкгОоіР біглСбігкжХ СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж мО 
СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя зСиС СУіа, язжй бСкО кОгОбОмжйПмьУя; 

 лСбігСйияє аиОвСгіРкжзО лТС кОйіТ лТжРкямж еОлТСлСкСбОкФ аиОвСгіРкФ гСлСйСвФ. 
ЮТжгжпкі СУСаж - кОаФбОпі аиОвСгіРкСї гСлСйСвж бПгФмь аФХвОимПТУьзжР мО СлПТОмжбкжР 

Саиіз кОгХСгдПккя, еаПТівОккя, ТСелСгіиФ мО бжзСТжУмОккя аиОвСгіРкСї гСлСйСвж Ф бжвиягі 
мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв, О мОзСд ебімкіУмь еО бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі УмОмжУмжзж, нСТйСю, язФ 
кОгУжиОюмь зСкмТСиююпжй СТвОкОй. 

Дия аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ СлПТОоіР, лСб'яеОкжХ е аиОвСгіРкСю гСлСйСвСю, юТжгжпкі 
СУСаж - кОаФбОпі аиОвСгіРкСї гСлСйСвж зСТжУмФюмьУя лиОкСй ТОХФкзіб мО ікУмТФзоією, сС 
гіюмь б КзТОїкі. 

ЮТжгжпкі СУСаж - кОаФбОпі аиОвСгіРкСї гСлСйСвж УОйСУміРкС бжекОпОюмь лСТягСз 
ОкОиімжпкСвС СаиізФ СлПТОоіР, лСб'яеОкжХ е аиОвСгіРкСю гСлСйСвСю, бігзТжбОюмь 
біглСбігкі ТОХФкзж. 

ЮТжгжпкі СУСаж - кОаФбОпі аиОвСгіРкСї гСлСйСвж Ф УбСїР ТіпкіР нікОкУСбіР ебімкСУмі 
бігСаТОдОюмь: 

 Ф аФХвОимПТУьзСйФ аОиОкУі - СзТПйС зСрмж (мСбОТж, ТСаСмж, лСУиФвж), СмТжйОкі яз 
аиОвСгіРкО гСлСйСвО; 

 Ф ебімі лТС лТжаФмзж мО еажмзж - СзТПйС бОТміУкФ бПижпжкФ СмТжйОкСї аиОвСгіРкСї 
гСлСйСвж. 

К гСгОмзФ (зСйПкмОТі) гС ТіпкСвС ебімФ ТСаиямьУя кПСаХігкі лСяУкПккя сСгС еОекОпПкжХ 
лСзОекжзіб гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е аиОвСгіРкСю гСлСйСвСю. 

КСкмТСиь еО СмТжйОккяй, еаПТівОккяй, ТСелСгіиСй аиОвСгіРкСї гСлСйСвж Ф бжвиягі 
мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв егіРУкююмь йіУоПбі СТвОкж бжзСкОбпСї биОгж, О еО їХ оіиьСбжй 
бжзСТжУмОккяй - йіУоПбі СТвОкж бжзСкОбпСї биОгж мО зСкмТСиююпі СТвОкж. 

ИмТжйОкі е йПмСю кОгОккя аиОвСгіРкСї гСлСйСвж йОТзСбОкі мСбОТж, язі лСУмОбияюмьУя 
еО зСрмж пж ікрі бжгж зСйлПкУОоії, мО/ОаС бжТФпзО, СмТжйОкО еО мОзП лСУмОпОккя, 
лігиявОюмь бжиФпПккю б кПгСаТСУСбіУкСвС лТСгОбоя і зСкніУзФюмьУя б гСХіг гПТдОбж б 
ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ. 

ЗП лігиявОюмь ебіиькПккю біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е кОгОккя аиОвСгіРкСї гСлСйСвж Ф 
бжвиягі еОекОпПкжХ Ф ТСегіиі VI оьСвС КСгПзУФ лігОзожекжХ мСбОТіб, оіккжХ лОлПТіб (зТій 
кОгОкжХ ПкгОбйПкміб, еОекОпПкжХ Ф ТСегіиі IV оьСвС КСгПзУФ), кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб і 
мСбОТіб/лСУиФв, лТжекОпПкжХ гия бжзСТжУмОккя б вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі; 

197.1.16. аПеСлиОмкСї лПТПгОпі б гПТдОбкФ биОУкіУмь пж зСйФкОиькФ биОУкіУмь 
мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг Уіи, УПижс, йіУм ОаС Ф їХ УліиькФ биОУкіУмь Са'єзміб ФУіХ нСТй 
биОУкСУмі, язі лПТПаФбОюмь кО аОиОкУі СгкСвС лиОмкжзО лСгОмзФ і лПТПгОюмьУя кО аОиОкУ 
ікрСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, язсС мОзі СлПТОоії лТСбСгямьУя еО ТірПккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб 
КзТОїкж, оПкмТОиькжХ мО йіУоПбжХ СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж, СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, лТжРкямжй Ф йПдОХ їХ лСбкСбОдПкь. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ лСржТююмьУя мОзСд кО СлПТОоії е аПеСлиОмкСї лПТПгОпі Са'єзміб 
е аОиОкУФ юТжгжпкСї СУСаж аФгь-язСї нСТйж биОУкСУмі кО аОиОкУ ікрСї юТжгжпкСї СУСаж, 
язО лПТПаФбОє б гПТдОбкіР ОаС зСйФкОиькіР биОУкСУмі, сС лТСбСгямьУя еО ТірПккяй СТвОкФ 
гПТдОбкСї биОгж КзТОїкж ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, лТжРкямжй Ф йПдОХ їХ 
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лСбкСбОдПкь, мО еО ТірПккяй юТжгжпкжХ СУіа, Ф ТОеі лПТПгОпі СУкСбкжХ еОУСаіб 
ікнТОУмТФзмФТж еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ, кПеОиПдкС біг мСвС, пж є УФа'єзмж СлПТОоії 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ; 

197.1.17. аПеСлиОмкСвС лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв биОУкСвС бжТСакжомбО лігУСакжйж 
вСУлСгОТУмбОйж і иізФбОиькС-бжТСакжпжйж мТФгСбжйж йОРУмПТкяйж (оПХОйж, гіиькжояйж) 
аФгжкзіб-ікмПТкОміб, мПТжмСТіОиькжХ оПкмТіб УСоіОиькСвС СаУиФвСбФбОккя (кОгОккя 
УСоіОиькжХ лСУиФв), оПкмТіб ТПікмПвТОоії аПегСйкжХ СУіа, оПкмТіб УСоіОиькСї ОгОлмОоії СУіа, 
ебіиькПкжХ е йіУоь лСеаОбиПккя бСиі, УлПоіОиіеСбОкжХ иізОТПкь, иізФбОиькС-лТСніиОзмжпкжХ 
еОзиОгіб СУСаижбСвС мжлФ мО гжУлОкУПТіб еО ФйСбж, сС мОзО лПТПгОпО егіРУкюємьУя гия 
еОгСбСиПккя биОУкжХ лСмТПа еОекОпПкжХ еОзиОгіб; 

197.1.18. лСУмОпОккя гПТдОбкжХ лиОмкжХ лСУиФв ніежпкжй ОаС юТжгжпкжй СУСаОй 
СТвОкОйж бжзСкОбпСї биОгж мО СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, О мОзСд ікржйж 
СУСаОйж, ФлСбкСбОдПкжйж мОзжйж СТвОкОйж ОаС еОзСкСгОбУмбСй кОгОбОмж еОекОпПкі 
лСУиФвж, СаСб'яезСбіУмь СмТжйОккя (кОгОккя) язжХ ФУмОкСбиюємьУя еОзСкСгОбУмбСй, 
бзиюпОюпж лиОмФ еО ТПєУмТОоію, бжгОпФ иіоПкеії, УПТмжнізОміб Ф бжвиягі еаСТіб, гПТдОбкСвС 
йжмО мСсС; 

197.1.19. кОгОккя лСУиФв е ТПєУмТОоії Озміб ожбіиькСвС УмОкФ гПТдОбкжйж СТвОкОйж, 
ФлСбкСбОдПкжйж егіРУкюбОмж мОзФ ТПєУмТОоію евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй; 

197.1.20. лСУмОпОккя аіаиіСмПзОйж, язі лПТПаФбОюмь Ф гПТдОбкіР ОаС зСйФкОиькіР 
биОУкСУмі ОаС Ф биОУкСУмі бУПФзТОїкУьзжХ вТСйОгУьзжХ Са'єгкОкь СУіа е ікбОиігкіУмю, 
лиОмкжХ лСУиФв е зСйлиПзмФбОккя ТПєУмТОоіРкС-СаиізСбжХ гСзФйПкміб (збжмзіб, 
нСТйФияТіб), зСТжУмФбОккя ТігзіУкжйж, оіккжйж гСбігкжзОйж, зкжвОйж (Ф мСйФ пжУиі кіпкжй 
ОаСкПйПкмСй), мПйОмжпкСвС гСаСТФ иімПТОмФТж еО еОлжмСй УлСджбОпО мО кОгОккя 
мПйОмжпкжХ, ОгТПУкС-аіаиіСвТОніпкжХ мО нОзмСвТОніпкжХ гСбігСз; 

197.1.21. лСУмОпОккя (лТСгОдФ, лПТПгОпі) еПйПиькжХ гіиякСз, еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), 
зТій мжХ, сС ТСейісПкі ліг Са'єзмОйж кПТФХСйСвС йОРкО мО бзиюпОюмьУя гС їХ бОТмСУмі 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО (е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь ОаеОоФ лПТрСвС ліглФкзмФ 197.1.13 
лФкзмФ 197.1 УмОммі 197 оьСвС КСгПзУФ); 

лСУмОпОккя лСУиФв е кОгОккя б СТПкгФ (УФаСТПкгФ) еПйПиькжХ гіиякСз, сС лПТПаФбОюмь Ф 
биОУкСУмі гПТдОбж ОаС мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж, язсС зСрмж еО мОзі лСУиФвж Ф лСбкСйФ 
СаУяеі УлиОпФюмьУя аПелСУПТПгкьС кО біглСбігкі ТОХФкзж СТвОкіб, сС егіРУкююмь 
зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб; 

197.1.22. лСУмОпОккя лСУиФв е нФкгОйПкмОиькжХ гСУиігдПкь, кОФзСбС-гСУиігкжХ і 
гСУиігкжоьзС-зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім, язсС мОзі лСУиФвж мО/ОаС ТСаСмж лСУмОпОюмьУя 
СУСаСю, язО аПелСУПТПгкьС СмТжйФє СлиОмФ їХ бОТмСУмі е ТОХФкзО СТвОкФ, сС егіРУкює 
зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб; 

197.1.23. аПезСрмСбкСї лПТПгОпі лТжиОгіб, СаиОгкОккя, йОмПТіОиіб, зТій лігОзожекжХ, 
кОФзСбжй ФУмОкСбОй мО кОФзСбжй СТвОкіеОоіяй, бжсжй кОбпОиькжй еОзиОгОй, бкПУПкжй гС 
ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ кОФзСбжХ ФУмОкСб, язжй кОгОємьУя лігмТжйзО гПТдОбж; 

197.1.24. лСУмОпОккя б УіиьУьзіР йіУоПбСУмі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжйж 
мСбОТСбжТСакжзОйж лСУиФв е ТПйСкмФ рзіи, гСрзіиькжХ еОзиОгіб, ікмПТкОміб, еОзиОгіб 
СХСТСкж егСТСб'я мО кОгОккя йОмПТіОиькСї гСлСйСвж (б йПдОХ СгкСвС кПСлСгОмзСбФбОкСвС 
йікійФйФ гСХСгіб вТСйОгяк кО йіУяоь кО СгкФ СУСаФ) лТСгФзмОйж ХОТпФбОккя биОУкСвС 
бжТСакжомбО мО лСУиФв е СаТСазж еПйиі аОвОмСгімкжй Уій'яй, бПмПТОкОй лТОоі і біРкж, 
ТПОаіиімСбОкжй вТСйОгякОй, СУСаОй е ікбОиігкіУмю, СгжкСзжй СУСаОй лСХжиСвС бізФ, 
СУСаОй, язі лСУмТОдгОиж бкОУиігСз НСТкСажиьУьзСї зОмОУмТСнж, мО рзСиОй, гСрзіиькжй 
еОзиОгОй, ікмПТкОмОй, еОзиОгОй СХСТСкж егСТСб'я; 

197.1.25. лСУмОпОккя (лПТПглиОмж) мО гСУмОбзж лПТіСгжпкжХ бжгОкь гТФзСбОкжХ еОУСаіб 
йОУСбСї ікнСТйОоії (зТій бжгОкь ПТСмжпкСвС ХОТОзмПТФ) бімпжекякСвС бжТСакжомбО, 
лігвСмСбиПккя (иімПТОмФТкП, кОФзСбП і мПХкіпкП ТПгОвФбОккя, зСТжвФбОккя, гжеОРк мО 
бПТУмзО), бжвСмСбиПккя (гТФз кО лОлПТі пж еОлжУ кО ПиПзмТСккСйФ кСУієбі), 
ТСелСбУюгдПккя зкждСз, Ф мСйФ пжУиі ПиПзмТСккСвС зСкмПкмФ (зТій бжгОкь ПТСмжпкСвС 
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ХОТОзмПТФ) мО гжмяпжХ зкждзСбжХ бжгОкь, бімпжекякСвС бжТСакжомбО, ФпкібУьзжХ еСржміб, 
лігТФпкжзіб мО кОбпОиькжХ лСУіакжзіб, УиСбкжзіб ФзТОїкУьзС-ікСеПйкСї ОаС ікСеПйкС-
ФзТОїкУьзСї йСбж бімпжекякСвС бжТСакжомбО кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 

197.1.251. лСУмОпОккя, лігвСмСбиПккя (иімПТОмФТкП, кОФзСбП і мПХкіпкП ТПгОвФбОккя, 
зСТжвФбОккя мСсС), бжвСмСбиПккя, ТСелСбУюгдПккя ОФгіСзкжв, СебФпПкжХ ФзТОїкУьзСю 
йСбСю, зТій бжгОкь ПТСмжпкСвС ХОТОзмПТФ. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ лСржТююмьУя мОзСд кО ПиПзмТСккі лСУиФвж іе лСУмОпОккя 
ПиПзмТСккжХ лТжйіТкжзіб (ПиПзмТСккС-ожнТСбСї ікнСТйОоії) мО/ОаС кОгОккя гСУмФлФ гС 
ОФгіСзкжв, СебФпПкжХ ФзТОїкУьзСю йСбСю, зТій бжгОкь ПТСмжпкСвС ХОТОзмПТФ. 

197.1.26. бжзиюпПкС; 
197.1.27. бжзиюпПкС; 
197.1.28. лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв Ф пОУмжкі УФйж зСйлПкУОоії кО лСзТжммя Тіекжоі йід 

нОзмжпкжйж бжмТОмОйж мО ТПвФиьСбОкжйж оікОйж (мОТжнОйж) Ф бжвиягі бжТСакжпСї гСмОоії е 
аюгдПмФ; 

197.1.29. аПеСлиОмкСї лПТПгОпі Ф гПТдОбкФ ОаС зСйФкОиькФ биОУкіУмь біглСбігкжХ 
мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг мТОйбОРкжХ бОвСкіб (мСбОТкО лігзОмПвСТія евігкС е ККМ ЗДД 8603 10 
00 10), мТСиПРаФУіб (мСбОТкО лігзОмПвСТія евігкС е ККМ ЗДД 8702 40 00 10), ОбмСаФУіб 
(мСбОТкО лСежоія евігкС е ККМ ЗДД 8702) гия лПТПбПеПккя вТСйОгяк кО йОТрТФмОХ (иікіяХ) 
біглСбігкС гС бжйСв джммєеОаПелПпПккя кОУПиПкжХ лФкзміб. К ТОеі кПоіиьСбСвС 
бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО 
УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО б йСйПкм ійлСТмФ (лСУмОпОккя) 
мОзжХ мСбОТіб, О мОзСд УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС еОзСкФ; 

197.1.30. аПеСлиОмкСї лПТПгОпі йОРкО ДПТдОбкжй зСкоПТкСй "КзТСаСТСклТСй" мО 
гПТдОбкжйж ліглТжєйУмбОйж, Ф мСйФ пжУиі зОеПккжйж, язі бзиюпПкі гС РСвС УзиОгФ, язсС 
мОзО лПТПгОпО егіРУкюємьУя ліглТжєйУмбОй, ФУмОкСбОй пж СТвОкіеОоіяй е йПмСю 
лТСбПгПккя гПйСкУмТОоії мСбОТіб біРУьзСбСвС лТжекОпПккя ОаС лСгбіРкСвС бжзСТжУмОккя 
(е лСгОиьржй лСбПТкПккяй оьСвС йОРкО), лТСбПгПккя УліиькжХ ОаС УОйСУміРкжХ 
бжлТСаФбОкь бжТСаіб біРУьзСбСвС лТжекОпПккя (е лСгОиьржй лСбПТкПккяй оьСвС йОРкО 
ОаС аПе мОзСвС), лігмТжйзж кОФзСбС-гСУиігкСї мО гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзСї гіяиькСУмі 
гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР (е лСгОиьржй лСбПТкПккяй оьСвС йОРкО 
ОаС аПе мОзСвС), еОаПелПпПккя гіяиькСУмі лТПгУмОбкжомб ДПТдОбкСвС зСкоПТкФ 
"КзТСаСТСклТСй" мО ліглТжєйУмб СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ, бзиюпПкжХ гС РСвС 
УзиОгФ (е лСгОиьржй лСбПТкПккяй оьСвС йОРкО ОаС аПе мОзСвС); 

197.1.31. УмбСТПккя, лСУмОпОккя, лТСУФбОккя, ТПУмОбТОоія і ТСелСбУюгдПккя 
кОоіСкОиькСвС зФиьмФТкСвС лТСгФзмФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

197.1.32. лСУмОпОккя СУбімкіХ лСУиФв рияХСй гСУмФлФ гС лФаиіпкжХ СУбімкіХ, кОФзСбжХ мО 
ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб Ф йПТПді ІкмПТкПм е вОиФеПР екОкь і УлПоіОиькСУмПР, еО язжйж 
егіРУкюємьУя лігвСмСбзО егСаФбОпіб бжсСї СУбімж, лТСбПгПккя мО кОгОккя язжХ кП лСмТПаФє 
ФпОУмі июгжкж, Ф мСйФ пжУиі рияХСй кОгОккя гСУмФлФ гС біТмФОиькжХ зиОУіб, СУбімкіХ 
ТПУФТУіб, Ф язжХ Фпкі (УиФХОпі) бжзСкФюмь еОбгОккя СкиОРк, О Соікзж бжУмОбияюмьУя 
ОбмСйОмжпкС, аПе ФпОУмі июгжкж. 

197.1.33. лСУмОпОккя ТПежгПкмОйж Дія Лімі рияХСй гСУмФлФ гС лФаиіпкжХ СУбімкіХ, 
кОФзСбжХ мО ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб Ф йПТПді ІкмПТкПм, Ф мСйФ пжУиі рияХСй кОгОккя 
гСУмФлФ гС біТмФОиькжХ зиОУіб, СУбімкіХ ТПУФТУіб, СУбімкіХ лСУиФв Ф вОиФеі ікнСТйОоіРкжХ 
мПХкСиСвіР, Ф мСйФ пжУиі лСУиФв е кОгОккя бжсСї, нОХСбСї лПТПгбжсСї мО лТСнПУіРкС-
мПХкіпкСї СУбімж еО мОзжйж УлПоіОиькСУмяйж, яз зСйл’юмПТкі кОФзж, ікнСТйОоіРкі УжУмПйж мО 
мПХкСиСвії, зСйл’юмПТкО ікдПкПТія, зіаПТаПелПзО, кОФзО лТС гОкі, О мОзСд лСУиФв е кОгОккя 
ікржХ бжгіб СУбімж, О УОйП: кОбпОккя зСйл’юмПТкіР вТОйСмі (ожнТСбіР вТОйСмкСУмі), сС 
бзиюпОє лСУиФвж е кОбпОккя ожнТСбіР вТОйСмкСУмі, ТСеТСаиПккю, йСгжнізОоії, мПУмФбОккю 
мО мПХкіпкіР лігмТжйоі лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя, Ф мСйФ пжУиі зСйл’юмПТкжХ івСТ, кОбпОккя 
аіекПУ-ОкОиіеФ (гия оіиПР ТСеТСаиПккя, йСгжнізОоії, мПУмФбОккя мО мПХкіпкСї лігмТжйзж 
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лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя), лСаФгСбі вТОніпкжХ ікмПТнПРУіб, СТвОкіеОоії лТСоПУіб е 
зСкмТСию язСУмі, УжУмПйкСйФ ОгйікіУмТФбОккю, лТСПзмкСйФ йПкПгдйПкмФ, ТСеТСаиПккю 
гСзФйПкмОоії (гия оіиПР ТСеТСаиПккя, йСгжнізОоії, мПУмФбОккя мО мПХкіпкСї лігмТжйзж 
лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя). 

197.2. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е лСУмОпОккя мО ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб/лСУиФв, лПТПгаОпПкжХ гия биОУкжХ лСмТПа гжлиСйОмжпкжХ 
лТПгУмОбкжомб, зСкУФиьУьзжХ ФУмОкСб ікСеПйкжХ гПТдОб і лТПгУмОбкжомб йідкОТСгкжХ 
СТвОкіеОоіР б КзТОїкі, О мОзСд гия бжзСТжУмОккя СУСаОйж е пжУиО гжлиСйОмжпкСвС 
лПТУСкОиФ ожХ гжлиСйОмжпкжХ йіУіР мО пиПкОйж їХ УійПР, сС лТСджбОюмь ТОеСй е мОзжйж 
СУСаОйж. ЙСТягСз ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя мО лПТПиіз СлПТОоіР, сС лігиявОюмь 
ебіиькПккю біг СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж бжХСгяпж е 
лТжкожлФ беОєйкСУмі УмСУСбкС зСдкСї СзТПйСї гПТдОбж мО/ОаС лТОбжи йідкОТСгкжХ 
гСвСбСТіб КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй 
лСТягзФ. 

К ТОеі лСгОиьрСвС лСУмОпОккя (лТСгОдФ) кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, сС аФиж ббПеПкі іе ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС кСТй оьСвС 
ліглФкзмФ, лСгОмСз УлиОпФємьУя СУСаСю, еОекОпПкСю Ф мТПмьСйФ ОаеОоі ліглФкзмФ 3 лФкзмФ 
180.1 УмОммі 180 оьСвС КСгПзУФ кП ліекірП гкя мОзСвС лСУмОпОккя. 

К лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, мОзСд ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, лПТПгаОпПкжХ гия кОгОккя вФйОкімОТкСї гСлСйСвж б КзТОїкі 
гжлиСйОмжпкжйж лТПгУмОбкжомбОйж, зСкУФиьУьзжйж ФУмОкСбОйж ікСеПйкжХ гПТдОб і 
лТПгУмОбкжомбОйж йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР б КзТОїкі евігкС е кСТйОйж ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС вФйОкімОТкФ гСлСйСвФ". 

197.3. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
мСбОТіб йСТУьзСвС лТСйжУиФ (ТжаО, УУОбоі, йФриі, ТОзСлСгіакі, бСгкі ТСУижкж мСсС б 
СХСиСгдПкСйФ, УСиСкСйФ, йСТСдПкСйФ, зСкУПТбСбОкСйФ бжвиягі, лПТПТСаиПкі кО аСТСркС 
ОаС ікрФ лТСгФзоію), бжгСаФмжХ (бжиСбиПкжХ, бжТСаиПкжХ) УФгкОйж, еОТПєУмТСбОкжйж Ф 
ДПТдОбкСйФ УФгкСбСйФ ТПєУмТі КзТОїкж ОаС ЛФгкСбіР зкжеі КзТОїкж. ИлПТОоії е лСгОиьрСвС 
лСУмОпОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб юТжгжпкжйж СУСаОйж - УФгкСбиОУкжзОйж ОаС 
нТОХмФбОиькжзОйж СлСгОмзСбФюмьУя б еОвОиькСйФ лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

197.4. ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, лПТПгаОпПкП лФкзмСй 197.1 оієї УмОммі, 
лСржТюємьУя кО СлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

197.5. ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, лПТПгаОпПкП лФкзмСй 197.1 оієї УмОммі, кП 
лСржТюємьУя кО СлПТОоії е лігОзожекжйж мСбОТОйж, еОекОпПкжйж б ТСегіиі VI оьСвС 
КСгПзУФ. 

197.6. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ 
мСбОТіб) мО лСУиФв (зТій лСУиФв, сС кОгОюмьУя ліг пОУ лТСбПгПккя иСмПТПР і ТСебОдОиькжХ 
івСТ мО лСУиФв е лСУмОпОккя мСбОТіб, СмТжйОкжХ Ф йПдОХ гСвСбСТіб зСйіУії (зСкУжвкОоії), 
лСТФзж, гСТФпПккя, гСбіТпСвС ФлТОбиіккя, ікржХ ожбіиькС-лТОбСбжХ гСвСбСТіб, сС 
ФлСбкСбОдФюмь мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ егіРУкюбОмж лСУмОпОккя мСбОТіб біг ійПкі мО еО 
гСТФпПккяй ікрСї СУСаж аПе лПТПгОпі лТОбО биОУкСУмі кО мОзі мСбОТж), сС аПелСУПТПгкьС 
бжвСмСбияюмьУя ліглТжєйУмбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, язі еОУкСбОкі вТСйОгУьзжйж 
Са'єгкОккяйж СУіа е ікбОиігкіУмю, гП зіиьзіУмь СУіа е ікбОиігкіУмю, язі йОюмь Ф мОзжХ 
СТвОкіеОоіяХ СУкСбкП йіУоП ТСаСмж, УмОкСбжмь лТСмявСй лСлПТПгкьСвС ебімкСвС лПТіСгФ кП 
йПкр яз 50 бігУСмзіб УПТПгкьССаиізСбСї зіиьзСУмі рмОмкжХ лТОоібкжзіб, і еО ФйСбж, сС нСкг 
СлиОмж лТОоі мОзжХ СУіа е ікбОиігкіУмю УмОкСбжмь лТСмявСй ебімкСвС лПТіСгФ кП йПкр яз 25 
бігУСмзіб УФйж еОвОиькжХ бжмТОм е СлиОмж лТОоі, сС кОиПдОмь гС УзиОгФ бжмТОм евігкС е 
лТОбжиОйж СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб. 

БПелСУПТПгкій ббОдОємьУя бжвСмСбиПккя мСбОТіб/лСУиФв, Ф ТПеФиьмОмі язСвС УФйО бжмТОм 
е лПТПТСазж (СаТСазО, ікрі бжгж лПТПмбСТПккя) УжТСбжкж, зСйлиПзмФбОиькжХ бжТСаіб, 
УзиОгСбжХ пОУмжк, ікржХ лСзФлкжХ мСбОТіб/лСУиФв, язі бжзСТжУмСбФюмьУя лТж бжвСмСбиПкі 
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мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв, УмОкСбжмь кП йПкр яз 8 бігУСмзіб оікж лСУмОпОккя мОзжХ 
бжвСмСбиПкжХ мСбОТіб/лСУиФв. 

ЗОекОпПкі ліглТжєйУмбО мО СТвОкіеОоії вТСйОгУьзжХ Са'єгкОкь СУіа е ікбОиігкіУмю йОюмь 
лТОбС еОУмСУСбФбОмж еОекОпПкФ ліиьвФ еО кОябкСУмі ТПєУмТОоії Ф біглСбігкСйФ 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкі, язО егіРУкюємьУя кО лігУмОбі біглСбігкСї еОябж лиОмкжзО лСгОмзФ 
лТС аОдОккя СмТжйОмж мОзФ ліиьвФ і ТірПккя ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ біглСбігкС гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС СУкСбж УСоіОиькСї еОХжсПкСУмі СУіа е ікбОиігкіУмю б КзТОїкі". 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв оьСвС ліглФкзмФ лиОмкжзСй лСгОмзФ зСкмТСиююпжР СТвОк 
УзОУСбФє РСвС ТПєУмТОоію яз СУСаж, сС йОє лТОбС кО лСгОмзСбФ ліиьвФ, О лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ лПТПТОХСбФюмьУя е лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, еО 
ТПеФиьмОмОйж язСвС аФиж бжябиПкі мОзі лСТФрПккя, біглСбігкС гС еОвОиькжХ лТОбжи 
СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, мО е СгкСпОУкжй еОУмСУФбОккяй біглСбігкжХ 
нікОкУСбжХ УОкзоіР. 

ЙСгОмзСбО ебімкіУмь мОзжХ ліглТжєйУмб мО СТвОкіеОоіР лСгОємьУя б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 

197.7. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
зФиьмФТкжХ оіккСУмПР еО зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 
00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, бжвСмСбиПкжХ 50 і аіиьрП ТСзіб 
мСйФ. 

197.8. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв е лПТПбПеПккя 
(лПТПйісПккя) лОУОджТіб мО бОкмОдіб мТОкежмСй пПТПе йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, О мОзСд е 
лСУмОпОккя лСУиФв, лСб'яеОкжХ іе мОзжй лПТПбПеПккяй (лПТПйісПккяй). 

ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, лПТПгаОпПкП ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, кП 
лСржТюємьУя кО СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв, сС бжзСкФюмьУя (кОгОюмьУя) гия 
еОаПелПпПккя лПТПйісПккя (мТОкУлСТмФбОккя) лТжТСгкСвС вОеФ мТОкУзСТгСккжйж 
вОеСлТСбСгОйж (мТОкУлСТмФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ мПТжмСТією КзТОїкж б йжмкСйФ ТПджйі 
мТОкежмФ). 

197.9. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв, сС кОгОюмьУя 
ікСеПйкжй мО бімпжекякжй УФгкОй, язі егіРУкююмь йідкОТСгкі лПТПбПеПккя лОУОджТіб, 
їХкьСвС аОвОдФ і бОкмОдіб мО СлиОпФюмьУя кжйж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж 
лСТмСбжйж еаСТОйж. 

197.10. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв е 
ОПТСкОбівОоіРкСвС СаУиФвСбФбОккя лСбімТякжХ УФгПк, язі егіРУкююмь бкФмТіркі, йідкОТСгкі 
мО мТОкежмкі лСиьСмж б ТОРСкОХ лСиьСмкСї ікнСТйОоії еСкж біглСбігОиькСУмі КзТОїкж. 
ЙСТягСз гСзФйПкмОиькСвС СнСТйиПккя, УзиОгОккя лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО бігСаТОдПккя 
ожХ СлПТОоіР Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

197.11. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії іе: 
 лСУмОпОккя мСбОТіб мО лСУиФв кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мО ббПеПккя кО йжмкФ 

мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб яз йідкОТСгкСї мПХкіпкСї гСлСйСвж, язО кОгОємьУя 
біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО Ф 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ; 

 лСУмОпОккя мСбОТіб мО лСУиФв кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мО ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб, сС нікОкУФюмьУя еО ТОХФкСз йідкОТСгкСї мПХкіпкСї 
гСлСйСвж, язО кОгОємьУя біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, евСгО кО 
СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ; 

 ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж йОРкО яз вФйОкімОТкСї гСлСйСвж, кОгОкСї 
евігкС е кСТйОйж ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС вФйОкімОТкФ гСлСйСвФ". 

197.12. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії аОкзіб мО ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб е 
лСУмОпОккя (лТСгОдФ, бігпФдПккя ікржй УлСУСаСй) йОРкО, сС лПТПгОкП ніежпкжйж 
СУСаОйж, О мОзСд УФа'єзмОйж ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі - лТжбОмкжйж ліглТжєйояйж мО 
ікржйж СУСаОйж, язі кП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ, Ф еОУмОбФ, Ф мСйФ пжУиі ілСмПзФ, мО кО язП аФиС 
ебПТкПкС УмявкПккя. 
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ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії аОкзіб мО ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб е 
лСУмОпОккя йОРкО, кОаФмСвС кжйж Ф биОУкіУмь бкОУиігСз ебПТкПккя УмявкПккя кО мОзП 
йОРкС. ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя УмСУФємьУя мієї пОУмжкж бОТмСУмі йОРкО, еО язСю бСкС 
аФиС кОаФмП Ф биОУкіУмь б ТОХФкСз лСвОрПккя еСаСб'яеОкь еО гСвСбСТСй зТПгжмФ (лСежзж). 

197.13. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії аОкзіб е лТСгОдФ (лПТПгОпі) ОаС 
лТжгаОккя еСаСб'яеОкь еО гПлСежмОйж (бзиОгОйж). 

197.14. ВжзиюпПкС. 
197.15. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е лСУмОпОккя аФгібПиькС-йСкмОдкжХ 

ТСаім е аФгібкжомбО гСУмФлкСвС джмиО мО джмиО, сС аФгФємьУя еО гПТдОбкі зСрмж. 
197.16. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 

КзТОїкж: 
197.16.1. ФУмОмзФбОккя, язП лТОоює кО бігкСбиюбОкжХ гдПТПиОХ ПкПТвії, 

ПкПТвСеаПТівОюпСвС СаиОгкОккя і йОмПТіОиіб, еОУСаіб бжйіТюбОккя, зСкмТСию мО ФлТОбиіккя 
бжмТОмОйж лОижбкС-ПкПТвПмжпкжХ ТПУФТУіб, СаиОгкОккя мО йОмПТіОиіб гия бжТСакжомбО 
ОиьмПТкОмжбкжХ бжгіб лОижбО ОаС гия бжТСакжомбО ПкПТвії е бігкСбиюбОкжХ гдПТПи ПкПТвії; 

197.16.2. йОмПТіОиіб, ФУмОмзФбОккя, зСйлиПзмФюпжХ, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия 
бжТСакжомбО: 

197.16.2.1. ФУмОмзФбОккя, язП лТОоює кО бігкСбиюбОкжХ гдПТПиОХ ПкПТвії; 
197.16.2.2. йОмПТіОиіб, УжТСбжкж, ФУмОмзФбОккя мО зСйлиПзмФюпжХ, язі аФгФмь 

бжзСТжУмСбФбОмжУя Ф бжТСакжомбі ОиьмПТкОмжбкжХ бжгіб лОижбО ОаС бжТСакжомбі ПкПТвії е 
бігкСбиюбОкжХ гдПТПи ПкПТвії; 

197.16.2.3. ПкПТвСеаПТівОюпСвС СаиОгкОккя і йОмПТіОиіб, бжТСаіб, ПзУлиФОмОоія язжХ 
еОаПелПпФє ПзСкСйію мО ТОоіСкОиькП бжзСТжУмОккя лОижбкС-ПкПТвПмжпкжХ ТПУФТУіб; 

197.16.2.4. еОУСаіб бжйіТюбОккя, зСкмТСию мО ФлТОбиіккя бжмТОмОйж лОижбкС-
ПкПТвПмжпкжХ ТПУФТУіб. 

ИлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі мСбОТіб 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя, язсС оі мСбОТж еОУмСУСбФюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ гия 
биОУкСвС бжТСакжомбО мО язсС ігПкмжпкі мСбОТж е ОкОиСвіпкжйж язіУкжйж лСзОекжзОйж кП 
бжТСаияюмьУя б КзТОїкі. 

ЙПТПиіз мОзжХ мСбОТіб іе еОекОпПккяй зСгіб ККМ ЗДД бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв сСгС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мОзжХ мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ 
еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО 
язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО 
іе еОекОпПкжХ СлПТОоіР Ф йСйПкм ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб, О мОзСд УлиОмжмж лПкю, 
кОТОХСбОкФ кО мОзФ УФйФ лСгОмзФ, бжХСгяпж іе 120 бігУСмзіб СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС 
аОкзФ КзТОїкж, сС гіяиО кО гПкь УлиОмж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, мО еО лПТіСг е гкя 
ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб гС гкя еаіиьрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

197.17. ЗО лПТіСг лТСбПгПккя біРУьзСбжХ кОбпОкь кО мПТжмСТії КзТОїкж, язі лТСбСгямьУя 
б ТОйзОХ лТСвТОйж "ЙОТмкПТУмбС еОТОгж йжТФ", ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е 
лСУмОбзж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лОиькС-йОУмжиькжХ йОмПТіОиіб, сС лТжгаОбОюмьУя 
кПТПежгПкмОйж гия лПТПгОккя ФпОУкжзОй УліиькжХ е лігТСегіиОйж ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж 
біРУьзСбжХ кОбпОкь. 

ЙСТягСз, лПТПиіз ліглТжєйУмб мО СаУявж лСУмОбзж лОиькС-йОУмжиькжХ йОмПТіОиіб 
бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

197.18. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
лиПйіккжХ пжУмСлСТСгкжХ мбОТжк, лиПйіккжХ (вПкПмжпкжХ) ТПУФТУіб еО зСгОйж евігкС е ККМ 
ЗДД 0101 21 00 00, 0102 21 10 00, 0102 21 30 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0511 10 00 00, 
0511 99 85 10, сС егіРУкююмьУя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжйж мСбОТСбжТСакжзОйж. ИлПТОоії е 
лСгОиьрСї лСУмОбзж еОекОпПкжХ лиПйіккжХ пжУмСлСТСгкжХ мбОТжк ОаС лиПйіккжХ 
(вПкПмжпкжХ) ТПУФТУіб СлСгОмзСбФюмьУя Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй 
КСгПзУСй. 
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197.19. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е лСУмОпОккя ЗОоіСкОиькСйФ аОкзФ 
КзТОїкж: 

 гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, Ф мСйФ пжУиі їХ ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 
 лСУиФв, лСб'яеОкжХ е бжТСакжомбСй і бжзСТжУмОккяй гСТСвСоіккжХ йПмОиіб е йПмСю 

лСлСбкПккя еСиСмСбОиюмкжХ ТПеПТбіб мО бжвСмСбиПккя аОкзібУьзжХ йПмОиіб. 
197.20. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 

ніежпкжйж СУСаОйж мСбОТіб, бжекОпПкжХ пОУмжкСю гПУямСю УмОммі 374 ЖжмкСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж. 

197.21. ВжзиюпПкС.  
197.22. ВжзиюпПкС. 
197.23. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 

КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб, бжекОпПкжХ пОУмжкСю бСУьйСю УмОммі 287 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, мО е лПТрСвС лСУмОпОккя ожХ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
гия їХ бжзСТжУмОккя Ф бжТСакжомбі мСбОТіб СаСТСккСвС лТжекОпПккя, бжекОпПкжХ евігкС іе 
еОзСкСй, мО язсС еОйСбкжзСй мОзжХ мСбОТіб є гПТдОбкжР еОйСбкжз Ф УнПТі СаСТСкж, 
бжекОпПкжР КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб, бжекОпПкжХ пОУмжкСю бСУьйСю УмОммі 287 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, лиОмкжз лСгОмзФ еаіиьрФє лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО 
ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ, сС йОиО 
аФмж УлиОпПкО Ф йСйПкм ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб пж кОТОХСбОкО еО СлПТОоіяйж іе лСУмОпОккя 
мОзжХ мСбОТіб, УлиОпФє лПкю, кОТОХСбОкФ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, мО кПУП нікОкУСбФ, 
ОгйікіУмТОмжбкФ мО зТжйікОиькФ біглСбігОиькіУмь, бУмОкСбиПкФ ожй КСгПзУСй мО 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

ЙСТягСз ббПеПккя, лСУмОпОккя мО оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб, бжекОпПкжХ 
пОУмжкСю бСУьйСю УмОммі 287 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мО лСУмОпОюмьУя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкП ожй лФкзмСй, кП еОУмСУСбФємьУя гС СлПТОоіР 
іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мО е лСУмОпОккя кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, сС йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, бжекОкСї гПТдОбСю-
СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй КзТОїкж мО/ОаС бжекОкСї гПТдОбСю-ОвТПУСТСй лС бігкСрПккю 
гС КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС ббСеямьУя е мПТжмСТії мОзСї гПТдОбж-СзФлОкмО 
(ОвТПУСТО) мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй 
КзТОїкж. 

197.24. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії СлПТОмСТО мПиПзСйФкізОоіР е кОгОккя 
мПиПзСйФкізОоіРкжХ лСУиФв Ф пОУмжкі егіРУкПккя аиОвСгіРкСвС мПиПзСйФкізОоіРкСвС 
лСбігСйиПккя кО аиОвСгіРкі оіиі. 

197.25. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб, сС бХСгямь гС УзиОгФ кОоіСкОиькСї зікПйОмСвТОніпкСї 
УлОгсжкж. 

197.26. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії лиОмкжзіб лСгОмзФ, язі егіРУкююмь: 
О) лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мО/ОаС ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 

ікбПУмжоіРкСвС еСиСмО, бзиюпОюпж ікбПУмжоіРкП еСиСмС Ф бжвиягі УПТмжнізОміб 
ТСелСгіиПкСвС пж кПТСелСгіиПкСвС еСиСмО, ОаС еСиСмО, язжй мСТвФюмь кО еСиСмжХ ТОХФкзОХ, 
еСзТПйО, лСежз еСиСмО мО УбСліб, сС лПТПгаОпОюмь лТОбС биОУкСУмі ОаС лТОбС бжйСвж 
УмСУСбкС ікбПУмжоіРкСвС еСиСмО, О мОзСд СлПТОоії е ікбПУмжоіРкжй еСиСмСй, сС 
лПТПгаОпОюмь н'юпПТУкі мО нСТбОТгкі ФвСгж, сС лТжебСгямь гС лПТПгОпі лТОбО биОУкСУмі 
ОаС лТОбО бжйСвж УмСУСбкС ікбПУмжоіРкСвС еСиСмО; 

а) лСУмОпОккя лСУиФв ОвПкміб, язі гіюмь біг ійПкі мО еО гСТФпПккяй ікрСї СУСаж Ф 
бжлОгзОХ, зСиж бСкж аПТФмь ФпОУмь Ф лСУмОпОккі ікбПУмжоіРкСвС еСиСмО УбСєйФ 
лТжкожлОиСбі/гСбіТжмПию; 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 463 gazeta.vobu.ua 
 

б) лСУмОпОккя лСУиФв, лСб'яеОкжХ е бжТСакжомбСй ікбПУмжоіРкСвС еСиСмО мО/ОаС лСУиФв е 
лПТПмбСТПккя еСиСмО кО ікбПУмжоіРкП еСиСмС. 

197.27. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ, Тігжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, гия язжХ бУмОкСбиПкі йОзУжйОиькі ТСегТіакі 
оікж, зТій СлПТОоіР: 

О) е лПТрСвС лСУмОпОккя мОзжХ мСбОТіб їХ бжТСакжзОйж; 
а) е лПТрСвС лСУмОпОккя мОзжХ мСбОТіб УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі лСб'яеОкі 

бігкСУжкОйж зСкмТСию е бжТСакжзОйж Ф ТСеФйіккі ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОХжУм ПзСкСйіпкСї 
зСкзФТПкоії". ЙПТПиіз УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, лСб'яеОкжХ бігкСУжкОйж зСкмТСию е 
бжТСакжзОйж, еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж еО лСгОккяй оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ 
ПзСкСйіпкСвС, УСоіОиькСвС ТСебжмзФ і мСТвібиі; 

б) іе ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО їХ лПТрСвС лСУмОпОккя 
ійлСТмПТСй кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

197.28. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 21 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 
282 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, сС ббСеямьУя гПТдОбкжйж кОФзСбжйж ФУмОкСбОйж, 
гПТдОбкжйж еОзиОгОйж бжсСї СУбімж гия еОаПелПпПккя биОУкСї СУбімкьСї, кОФзСбСї мО 
кОФзСбС-мПХкіпкСї гіяиькСУмі. 

ИаУявж, лСТягСз ббПеПккя мО оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мОзжХ мСбОТіб бжекОпОюмьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв сСгС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 
21 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 282 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, лиОмкжз лСгОмзФ еаіиьрФє 
лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє 
лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ, сС йОиО аФмж УлиОпПкО Ф йСйПкм ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб, 
УлиОпФє лПкю, кОТОХСбОкФ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, мО кПУП нікОкУСбФ, ОгйікіУмТОмжбкФ 
мО ікрФ біглСбігОиькіУмь, бУмОкСбиПкФ ожй КСгПзУСй мО еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкП ожй лФкзмСй, кП еОУмСУСбФємьУя гС СлПТОоіР 
іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб, сС йОюмь 
лСХСгдПккя е зТОїкж, бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй КзТОїкж мО/ОаС 
бжекОкСї гПТдОбСю-ОвТПУСТСй лС бігкСрПккю гС КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС 
ббСеямьУя е мПТжмСТії мОзСї гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй КзТОїкж. 

197.281. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е 
ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ кСбСвС ФУмОмзФбОккя 
(СаиОгкОккя) мО зСйлиПзмФюпжХ бжТСаіб гС кьСвС, бжекОпПкі пОУмжкСю рСУмСю УмОммі 287 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, сС ббСеямьУя ФпОУкжзОйж ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, бзиюпПкжХ гС 
КПєУмТФ ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, бжзиюпкС гия биОУкСвС бжзСТжУмОккя е йПмСю егіРУкПккя 
кжйж гіяиькСУмі Ф УнПТОХ лПТПТСакСї лТСйжУиСбСУмі (ТСегіи 10, зиОУ 11.07 ТСегіиФ 11, 
ТСегіиж 13 – 17, 20 – 33 КВДД 009:2010, зТій зиОУФ 24.10 ТСегіиФ 24 КВДД 009:2010 мО зТій 
бжТСакжомбО лігОзожекжХ мСбОТіб, еО бжзиюпПккяй бжТСакжомбО ОбмСйСаіиіб иПвзСбжХ, 
зФеСбіб гС кжХ, лТжпПліб мО кОліблТжпПліб, йСмСожзиіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, лТжекОпПкжХ 
гия лПТПбПеПккя 10 СУіа і аіиьрП, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб гия лПТПбПеПккя бОкмОдіб); Ф УнПТі 
еажТОккя, СаТСаиПккя Р бжгОиПккя бігХСгіб; бігкСбиПккя йОмПТіОиіб (ТСегіи 38 КВДД 
009:2010), зТій еОХСТСкПккя бігХСгіб, ОаС кОФзСбС-гСУиігкСї гіяиькСУмі (ТСегіи 72 КВДД 
009:2010) кО мПТжмСТії (б йПдОХ) ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ (аПе лТОбО кОгОккя б СТПкгФ, иіежкв 
пж лПТПгОпФ б зСТжУмФбОккя мТПмій СУСаОй кО аФгь-язжХ ікржХ ФйСбОХ), еО ФйСбж сС е гОмж 
бжвСмСбиПккя ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) мО зСйлиПзмФюпжХ бжТСаіб гС кьСвС гС гОмж 
ббПеПккя їХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж йжкФиС кП аіиьрП мТьСХ ТСзіб і бСкж кП аФиж Ф 
бжзСТжУмОккі. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?ed=2022_01_01&an=2126
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?ed=2022_01_01&an=2126
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?ed=2022_01_01&an=2126
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ЙСТягСз ббПеПккя мО оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб, бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй 
оьСвС лФкзмФ, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ВігпФдПккя ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) мО зСйлиПзмФюпжХ бжТСаіб гС кьСвС, ббПеПкжХ кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй лФкзмСй, ТОкірП л’ямж ТСзіб е гОмж 
ббПеПккя їХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж пж Ф ТОеі їХ кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя, Ф мСйФ пжУиі 
лПТПгОккя б зСТжУмФбОккя ікржй СУСаОй, ТОкірП л’ямж ТСзіб е гОмж ббПеПккя їХ кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бмТОмО УмОмФУФ ФпОУкжзО ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ мявкП еО УСаСю 
бжкжзкПккя Ф лиОмкжзО лСгОмзФ СаСб’яезФ іе УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь еО 
ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП бігпФдПккя, кПоіиьСбП 
бжзСТжУмОккя пж бмТОмО УмОмФУФ ФпОУкжзО ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ, кО УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО лТж ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мОзжХ мСбОТіб, О 
мОзСд еСаСб’яеОкь іе УлиОмж лПкі біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, ТСеТОХСбОкСї е гкя ббПеПккя 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гС гкя еаіиьрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб’яеОккя. ЙТж оьСйФ 
бУмОкСбиПкі УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ УмТСзж гОбкСУмі кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП лСржТююмьУя кО ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) мО 
зСйлиПзмФюпі бжТСаж гС кьСвС, сС йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, бжекОкСї гПТдОбСю-
СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй мО/ОаС гПТдОбСю-ОвТПУСТСй сСгС КзТОїкж евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй, ОаС ббСеямьУя е мПТжмСТії гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) мО/ОаС е 
СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй. 

 

ЛмОммя 198. ЙСгОмзСбжР зТПгжм 
198.1. ДС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ бігкСУямьУя УФйж лСгОмзФ, УлиОпПкі/кОТОХСбОкі Ф ТОеі 

егіРУкПккя СлПТОоіР е: 
О) лТжгаОккя ОаС бжвСмСбиПккя мСбОТіб мО лСУиФв; 
а) лТжгаОккя (аФгібкжомбС, УлСТФгдПккя, УмбСТПккя) кПСаСТСмкжХ Озмжбіб (Ф мСйФ пжУиі Ф 

еб'яезФ е лТжгаОккяй мО/ОаС ббПеПккяй мОзжХ Озмжбіб яз бкПУСз гС УмОмФмкСвС нСкгФ 
мО/ОаС лТж лПТПгОпі мОзжХ Озмжбіб кО аОиОкУ лиОмкжзО лСгОмзФ, ФлСбкСбОдПкСвС бПУмж 
Саиіз ТПеФиьмОміб УліиькСї гіяиькСУмі); 

б) СмТжйОккя лСУиФв, кОгОкжХ кПТПежгПкмСй кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, мО б ТОеі 
СмТжйОккя лСУиФв, йіУоПй лСУмОпОккя язжХ є йжмкО мПТжмСТія КзТОїкж; 

в) ббПеПккя кПСаСТСмкжХ Озмжбіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж еО гСвСбСТОйж 
СлПТОмжбкСвС ОаС нікОкУСбСвС иіежквФ; 

ґ) ббПеПккя мСбОТіб мО/ОаС кПСаСТСмкжХ Озмжбіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 
198.2. ДОмСю бігкПУПккя УФй лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ ббОдОємьУя гОмО мієї лСгії, 

сС бігаФиОУя ТОкірП: 
 гОмО УлжУОккя зСрміб е ТОХФкзФ лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ 

лиОмідкжХ лСУиФв кО СлиОмФ мСбОТіб/лСУиФв, О б ТОеі лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, 
СлиОмО язжХ егіРУкюємьУя ПиПзмТСккжйж вТСржйО, - гОмО УлжУОккя ПиПзмТСккжХ 
вТСрПР лиОмкжзО лСгОмзіб яз СлиОмО мСбОТіб/лСУиФв, сС лігиявОюмь лСУмОпОккю, кО 
ПиПзмТСккжР вОйОкПоь лСУмОпОиькжзО; 

 гОмО СмТжйОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ мСбОТіб/лСУиФв. 
Дия СлПТОоіР іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб гОмСю бігкПУПккя УФй 

лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ є гОмО УлиОмж лСгОмзФ еО лСгОмзСбжйж еСаСб'яеОккяйж 
евігкС е лФкзмСй 187.8 УмОммі 187 оьСвС КСгПзУФ, О гия СлПТОоіР е лСУмОпОккя лСУиФв 
кПТПежгПкмСй кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж - гОмО УзиОгПккя лиОмкжзСй лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї еО мОзжйж СлПТОоіяйж, еО ФйСбж ТПєУмТОоії мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

ДОмСю еаіиьрПккя лСгОмзСбСвС зТПгжмФ иіежквССгПТдФбОпО (СТПкгОТя) гия СлПТОоіР е 
нікОкУСбСвС иіежквФ (нікОкУСбСї СТПкгж) є гОмО нОзмжпкСвС СмТжйОккя Са'єзмО нікОкУСбСвС 
иіежквФ (нікОкУСбСї СТПкгж) мОзжй иіежквССгПТдФбОпПй (СТПкгОТПй). 
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ДОмСю бігкПУПккя УФй гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ еОйСбкжзО е гСвСбСТіб (зСкмТОзміб), 
бжекОпПкжХ гСбвСУмТСзСбжйж біглСбігкС гС лФкзмФ 187.9 УмОммі 187 оьСвС КСгПзУФ, є гОмО 
нОзмжпкСвС СмТжйОккя еОйСбкжзСй ТПеФиьмОміб ТСаім (СнСТйиПкжХ ОзмОйж бжзСкОкжХ 
ТСаім) еО мОзжйж гСвСбСТОйж (зСкмТОзмОйж). 

Дия мСбОТіб/лСУиФв, лСУмОпОккя (лТжгаОккя) язжХ зСкмТСиюємьУя лТжиОгОйж СаиізФ, 
нОзм лСУмОпОккя (лТжгаОккя) мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв еОУбігпФємьУя гОкжйж СаиізФ. 

198.3. ЙСгОмзСбжР зТПгжм ебімкСвС лПТіСгФ бжекОпОємьУя бжХСгяпж е гСвСбіТкСї 
(зСкмТОзмкСї) бОТмСУмі мСбОТіб/лСУиФв мО УзиОгОємьУя іе УФй лСгОмзіб, кОТОХСбОкжХ 
(УлиОпПкжХ) лиОмкжзСй лСгОмзФ еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 193.1 УмОммі 193 оьСвС 
КСгПзУФ, лТСмявСй мОзСвС ебімкСвС лПТіСгФ Ф еб'яезФ е: 

 лТжгаОккяй ОаС бжвСмСбиПккяй мСбОТіб мО кОгОккяй лСУиФв; 
 лТжгаОккяй (аФгібкжомбСй, УлСТФгдПккяй) СУкСбкжХ нСкгіб (СУкСбкжХ еОУСаіб, Ф 

мСйФ пжУиі ікржХ кПСаСТСмкжХ йОмПТіОиькжХ Озмжбіб мО кПеОбПТрПкжХ зОлімОиькжХ 
ікбПУмжоіР Ф кПСаСТСмкі зОлімОиькі Озмжбж); 

 ббПеПккяй мСбОТіб мО/ОаС кПСаСТСмкжХ Озмжбіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 
ЗОТОХФбОккя лСгОмзСбСвС зТПгжмФ егіРУкюємьУя кПеОиПдкС біг мСвС, пж мОзі 

мСбОТж/лСУиФвж мО СУкСбкі нСкгж лСпОиж бжзСТжУмСбФбОмжУя б СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ 
Ф йПдОХ лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ лТСмявСй ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, О мОзСд біг мСвС, пж егіРУкюбОб лиОмкжз лСгОмзФ СлСгОмзСбФбОкі 
СлПТОоії лТСмявСй мОзСвС ебімкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ. 

198.4. ВжзиюпПкС. 
198.5. ЙиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР кОТОХФбОмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя бжХСгяпж е 

аОеж СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкСї біглСбігкС гС лФкзмФ 189.1 УмОммі 189 оьСвС КСгПзУФ, мО 
УзиОУмж кП ліекірП СУмОккьСвС гкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ і еОТПєУмТФбОмж б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ б мПТйікж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй гия мОзСї 
ТПєУмТОоії, ебПгПкФ лСгОмзСбФ кОзиОгкФ еО мСбОТОйж/лСУиФвОйж, кПСаСТСмкжйж ОзмжбОйж 
лТжгаОкжйж/бжвСмСбиПкжйж е лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь (гия мСбОТіб/лСУиФв, 
кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, лТжгаОкжХ ОаС бжвСмСбиПкжХ гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ, - Ф ТОеі язсС ліг 
пОУ мОзСвС лТжгаОккя ОаС бжвСмСбиПккя УФйж лСгОмзФ аФиж бзиюпПкі гС УзиОгФ 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ), Ф ТОеі язсС мОзі мСбОТж/лСУиФвж, кПСаСТСмкі Озмжбж лТжекОпОюмьУя 
гия їХ бжзСТжУмОккя ОаС лСпжкОюмь бжзСТжУмСбФбОмжУя: 

О) б СлПТОоіяХ, сС кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 196 оьСвС КСгПзУФ 
(зТій бжлОгзіб лТСбПгПккя СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 196.1.7 лФкзмФ 196.1 УмОммі 
196 оьСвС КСгПзУФ) ОаС йіУоП лСУмОпОккя язжХ ТСемОрСбОкП еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж; 

а) б СлПТОоіяХ, ебіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 197, лігТСегіиФ 2 
ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ, йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб (ФвСг) (зТій бжлОгзіб лТСбПгПккя 
СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 197.1.28 лФкзмФ 197.1 УмОммі 197 оьСвС КСгПзУФ мО 
СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 197.11 УмОммі 197 оьСвС КСгПзУФ); 

б) б СлПТОоіяХ, сС егіРУкююмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ б йПдОХ аОиОкУФ лиОмкжзО лСгОмзФ, 
Ф мСйФ пжУиі лПТПгОпО гия кПбжТСакжпСвС бжзСТжУмОккя, лПТПбПгПккя бжТСакжпжХ 
кПСаСТСмкжХ Озмжбіб гС УзиОгФ кПбжТСакжпжХ кПСаСТСмкжХ Озмжбіб; 

в) б СлПТОоіяХ, сС кП є вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю лиОмкжзО лСгОмзФ (зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 189.9 УмОммі 189 оьСвС КСгПзУФ). 

К ТОеі язсС мОзі мСбОТж/лСУиФвж, кПСаСТСмкі Озмжбж б лСгОиьрСйФ лСпжкОюмь 
бжзСТжУмСбФбОмжУя б СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ Ф йПдОХ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, Ф мСйФ 
пжУиі лПТПбПгПккя кПбжТСакжпжХ кПСаСТСмкжХ Озмжбіб гС УзиОгФ бжТСакжпжХ кПСаСТСмкжХ 
Озмжбіб, лиОмкжз лСгОмзФ йСдП ейПкржмж УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, сС аФиж 
кОТОХСбОкі біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, кО лігУмОбі ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї, еОекОпПкСї б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, еОТПєУмТСбОкСвС б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 
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З йПмСю еОУмСУФбОккя оьСвС лФкзмФ лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя бжекОпОюмьУя лС 
мСбОТОХ/лСУиФвОХ, кПСаСТСмкжХ ОзмжбОХ: 

 лТжгаОкжХ гия бжзСТжУмОккя б кПСлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ - кО гОмФ їХ лТжгаОккя; 
 лТжгаОкжХ гия бжзСТжУмОккя б СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ, язі лСпжкОюмь 

бжзСТжУмСбФбОмжУя б кПСлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ, - кО гОмФ лСпОмзФ їХ нОзмжпкСвС 
бжзСТжУмОккя, бжекОпПкФ б лПТбжккжХ гСзФйПкмОХ, УзиОгПкжХ біглСбігкС гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі". 

К ТОеі язсС кО йСйПкм лПТПбіТзж лиОмкжзО лСгОмзФ зСкмТСиююпжй СТвОкСй б Озмі 
бжаіТзСбСї (пОУмзСбСї) ікбПкмОТжеОоії, лТСбПгПкСї лиОмкжзСй лСгОмзФ кО бжйСвФ мОзСвС 
СТвОкФ, бжябиПкС кПУмОпФ лТжгаОкжХ мОзжй лиОмкжзСй мСбОТіб (зТій бжлОгзФ, язсС мОзО 
кПУмОпО СаФйСбиПкО екжсПккяй бкОУиігСз гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, сС 
лігмбПТгдФємьУя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО), гия оіиПР ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ мОзі 
мСбОТж ббОдОюмьУя бжзСТжУмОкжйж лиОмкжзСй лСгОмзФ б СлПТОоіяХ, сС кП є 
вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю лиОмкжзО лСгОмзФ. 

198.6. ЗП бігкСУямьУя гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ УФйж лСгОмзФ, УлиОпПкСвС (кОТОХСбОкСвС) 
Ф еб'яезФ е лТжгаОккяй мСбОТіб/лСУиФв, кП лігмбПТгдПкі еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лСгОмзСбжйж кОзиОгкжйж / ТСеТОХФкзОйж зСТжвФбОккя гС 
мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ пж кП лігмбПТгдПкі йжмкжйж гПзиОТОоіяйж (мжйпОУСбжйж, 
гСгОмзСбжйж мО ікржйж бжгОйж йжмкжХ гПзиОТОоіР, еО язжйж УлиОпФюмьУя УФйж лСгОмзФ 
гС аюгдПмФ лТж ббПеПккі мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж), ікржйж гСзФйПкмОйж, 
лПТПгаОпПкжйж лФкзмСй 201.11 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі зСиж кО йСйПкм лПТПбіТзж лиОмкжзО лСгОмзФ зСкмТСиююпжй СТвОкСй УФйж 
лСгОмзФ, лСлПТПгкьС бзиюпПкі гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, еОижрОюмьУя кП 
лігмбПТгдПкжйж еОекОпПкжйж Ф ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ гСзФйПкмОйж, лиОмкжз 
лСгОмзФ кПУП біглСбігОиькіУмь біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСгОмзСбі кОзиОгкі, СмТжйОкі е ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, є гия 
СмТжйФбОпО мСбОТіб/лСУиФв лігУмОбСю гия кОТОХФбОккя УФй лСгОмзФ, сС бігкСУямьУя гС 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ. 

К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзФ кП бзиюпжб Ф біглСбігкСйФ ебімкСйФ лПТіСгі гС 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь кО лігУмОбі СмТжйОкжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, мОзП лТОбС еаПТівОємьУя еО кжй лТСмявСй 365 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж УзиОгПккя лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя. 

ЛФйж лСгОмзФ, УлиОпПкі (кОТОХСбОкі) Ф еб'яезФ е лТжгаОккяй мСбОТіб/лСУиФв, еОекОпПкі б 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ е лСТФрПккяй УмТСзФ ТПєУмТОоії, 
бзиюпОюмьУя гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ еО ебімкжР лСгОмзСбжР лПТіСг, б язСйФ 
еОТПєУмТСбОкС лСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, ОиП кП ліекірП кід пПТПе 365 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж УзиОгПккя лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС 
мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ, язі еОУмСУСбФюмь зОУСбжР йПмСг лСгОмзСбСвС СаиізФ, УФйж лСгОмзФ, 
еОекОпПкі б лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, мО кП бзиюпПкі гС 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ лТСмявСй лПТіСгФ 365 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж УзиОгПккя мОзжХ 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ Ф еб'яезФ 
е бігУФмкіУмю нОзміб УлжУОккя зСрміб е ТОХФкзФ лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ 
кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв (бжгОпі е зОУж) ОаС кОгОккя ікржХ бжгіб зСйлПкУОоіР бОТмСУмі 
лСУмОбиПкжХ (ОаС мжХ, сС лігиявОюмь лСУмОбоі) РСйФ мСбОТіб/лСУиФв, йОюмь лТОбС кО 
бзиюпПккя мОзжХ УФй гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ Ф ебімкСйФ лСгОмзСбСйФ лПТіСгі, б язСйФ 
бігаФиСУя УлжУОккя зСрміб е ТОХФкзФ лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ 
лиОмідкжХ лСУиФв (бжгОпі е зОУж) ОаС кОгОккя ікржХ бжгіб зСйлПкУОоіР бОТмСУмі 
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лСУмОбиПкжХ (ОаС мжХ, сС лігиявОюмь лСУмОбоі) РСйФ мСбОТіб/лСУиФв, ОиП кП ліекірП кід 
пПТПе 60 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмО мОзСвС УлжУОккя, кОгОккя ікржХ бжгіб зСйлПкУОоіР. 

К ТОеі еФлжкПккя ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ евігкС е лФкзмСй 201.16 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ лПТПаів 
УмТСзіб, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі, лПТПТжбОємьУя кО лПТіСг еФлжкПккя ТПєУмТОоії мОзжХ 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ. 

ОаеОо бСУьйжР бжзиюпПкС. 
ЗП бігкСУямьУя гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ УФйж лСгОмзФ, УлиОпПкСвС (кОТОХСбОкСвС) 

біглСбігкС гС ліглФкзмФ 191.1.2 лФкзмФ 191.1 УмОммі 191 оьСвС КСгПзУФ СлПТОмСТСй 
лСрмСбСвС еб'яезФ, ПзУлТПУ-лПТПбіекжзСй. 

198.7. ЛФйО біг'єйкСвС екОпПккя, сС лігиявОє бзиюпПккю гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС 
зТПгжмФ кОУмФлкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ лиОмкжзО, сС ТПСТвОкіеФємьУя рияХСй: 

 лТжєгкОккя, еижммя, лПТПмбСТПккя, - лігиявОє лПТПкПУПккю гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС 
зТПгжмФ лТОбСкОУмФлкжзО Ф кОУмФлкСйФ лПТіСгі ліУия ліглжУОккя лПТПгОбОиькСвС 
ОзмО біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО; 

 лСгіиФ, бжгіиПккя, - лігиявОє лПТПкПУПккю гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ 
лТОбСкОУмФлкжзО лТСлСТоіРкС гС СмТжйОкСї пОУмзж йОРкО евігкС е ТСелСгіиьпжй 
аОиОкУСй Ф кОУмФлкСйФ лПТіСгі ліУия ліглжУОккя ТСелСгіиьпСвС аОиОкУФ біглСбігкС 
гС еОзСкСгОбУмбО. 

МОзП лПТПкПУПккя егіРУкюємьУя б ТОеі, язсС УФйО біг'єйкСвС екОпПккя, сС лігиявОє 
бзиюпПккю гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ кОУмФлкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ 
лиОмкжзО, сС ТПСТвОкіеФємьУя, лігмбПТгдПкО гСзФйПкмОиькСю лПТПбіТзСю зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ. 

ЛмОммя 199. ЙТСлСТоіРкП бігкПУПккя УФй лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ 
199.1. К ТОеі язсС лТжгаОкі мО/ОаС бжвСмСбиПкі мСбОТж/лСУиФвж, кПСаСТСмкі Озмжбж 

пОУмзСбС бжзСТжУмСбФюмьУя б СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ, О пОУмзСбС - кі, лиОмкжз лСгОмзФ 
еСаСб'яеОкжР кОТОХФбОмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя бжХСгяпж е аОеж СлСгОмзФбОккя, 
бжекОпПкСї біглСбігкС гС лФкзмФ 189.1 УмОммі 189 оьСвС КСгПзУФ, мО УзиОУмж кП ліекірП 
СУмОккьСвС гкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ і еОТПєУмТФбОмж ебПгПкФ лСгОмзСбФ 
кОзиОгкФ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ кО еОвОиькФ УФйФ пОУмзж УлиОпПкСвС 
(кОТОХСбОкСвС) лСгОмзФ ліг пОУ їХ лТжгаОккя ОаС бжвСмСбиПккя, язО біглСбігОє пОУмоі 
бжзСТжУмОккя мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв, кПСаСТСмкжХ Озмжбіб б кПСлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ. 

199.2. НОУмзО бжзСТжУмОккя мСбОТіб/лСУиФв, кПСаСТСмкжХ Озмжбіб б СлСгОмзСбФбОкжХ 
СлПТОоіяХ бжекОпОємьУя Ф бігУСмзОХ яз бігкСрПккя СаУявіб е лСУмОпОккя СлСгОмзСбФбОкжХ 
СлПТОоіР (аПе ФТОХФбОккя УФй лСгОмзФ) еО лСлПТПгкіР зОиПкгОТкжР Тіз гС УФзФлкжХ СаУявіб 
лСУмОпОккя СлСгОмзСбФбОкжХ мО кПСлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіР (аПе ФТОХФбОккя УФй лСгОмзФ) 
еО оПР дП лСлПТПгкіР зОиПкгОТкжР Тіз. ВжекОпПкО Ф лТСоПкмОХ бПижпжкО еОУмСУСбФємьУя 
лТСмявСй лСмСпкСвС зОиПкгОТкСвС ТСзФ. 

199.3. ЙиОмкжзж лСгОмзФ, Ф язжХ лТСмявСй лСлПТПгкьСвС зОиПкгОТкСвС ТСзФ аФиж бігУФмкі 
кПСлСгОмзСбФбОкі СлПТОоії, О мОзі кПСлСгОмзСбФбОкі СлПТОоії лСпОиж егіРУкюбОмжУя Ф 
ебімкСйФ лПТіСгі, О мОзСд кСбСУмбСТПкі лиОмкжзж лСгОмзФ лТСбСгямь Ф лСмСпкСйФ 
зОиПкгОТкСйФ ТСоі ТСеТОХФкСз пОУмзж бжзСТжУмОккя мСбОТіб/лСУиФв, кПСаСТСмкжХ Озмжбіб б 
СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ кО лігУмОбі ТСеТОХФкзФ, бжекОпПкСвС еО нОзмжпкжйж гОкжйж 
СаУявіб е лСУмОпОккя СлСгОмзСбФбОкжХ мО кПСлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіР лПТрСвС ебімкСвС 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, б язСйФ еОгПзиОТСбОкі мОзі СлПТОоії. 

КСеТОХФкСз пОУмзж бжзСТжУмОккя мСбОТіб/лСУиФв, кПСаСТСмкжХ Озмжбіб б 
СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ СгкСпОУкС е лСгОмзСбСю 
гПзиОТОоією ебімкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, б язСйФ еОгПзиОТСбОкі мОзі СлСгОмзСбФбОкі мО 
кПСлСгОмзСбФбОкі СлПТОоії. 
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199.4. ЙиОмкжз лСгОмзФ еО лігУФйзОйж зОиПкгОТкСвС ТСзФ егіРУкює лПТПТОХФкСз пОУмзж 
бжзСТжУмОккя мСбОТіб/лСУиФв мО кПСаСТСмкжХ Озмжбіб б СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ 
бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб лТСбПгПкжХ лТСмявСй ТСзФ СлСгОмзСбФбОкжХ мО 
кПСлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіР. К ТОеі екяммя е СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзФ, Ф мСйФ пжУиі еО 
ТірПккяй УФгФ, лПТПТОХФкСз пОУмзж егіРУкюємьУя бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб 
СлСгОмзСбФбОкжХ мО кПСлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіР, лТСбПгПкжХ е лСпОмзФ лСмСпкСвС ТСзФ гС 
гОмж екяммя е СаиізФ. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
199.5. НОУмзО бжзСТжУмОккя мСбОТіб/лСУиФв, кПСаСТСмкжХ Озмжбіб б СлСгОмзСбФбОкжХ 

СлПТОоіяХ, бжекОпПкО е ФТОХФбОккяй кСТй лФкзміб 199.2 - 199.4 УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ, 
еОУмСУСбФємьУя гия лТСбПгПккя зСТжвФбОккя УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, еОекОпПкжХ Ф 
лФкзмі 199.1 УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ. КПеФиьмОмж лПТПТОХФкзФ УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
бігСаТОдОюмьУя Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії еО СУмОккіР лСгОмзСбжР лПТіСг ТСзФ. К ТОеі екяммя 
е СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзФ, Ф мСйФ пжУиі еО ТірПккяй УФгФ, зСТжвФбОккя бігСаТОдОємьУя 
лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії СУмОккьСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, зСиж 
бігаФиСУя екяммя е СаиізФ. 

199.6. ЙТОбжиО оієї УмОммі кП еОУмСУСбФюмьУя б ТОеі: 
 лТСбПгПккя СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 196.1.7 лФкзмФ 196.1 УмОммі 196 оьСвС 

КСгПзУФ; 
 ОаеОо мТПміР бжзиюпПкС; 
 лТСбПгПккя СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 197.1.28 лФкзмФ 197.1, лФкзмОйж 

197.11 мО 197.24 УмОммі 197 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 200. ЙСТягСз бжекОпПккя УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОє УлиОмі (лПТПТОХФбОккю) гС 
ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж ОаС бігрзСгФбОккю е ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж 
(аюгдПмкСйФ бігрзСгФбОккю), мО УмТСзж лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб 

200.1. ЛФйО лСгОмзФ, сС лігиявОє УлиОмі (лПТПТОХФбОккю) гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ 
КзТОїкж ОаС аюгдПмкСйФ бігрзСгФбОккю, бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід УФйСю лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ мО УФйСю лСгОмзСбСвС зТПгжмФ мОзСвС 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ. 

200.2. ЙТж лСежмжбкСйФ екОпПккі УФйж, ТСеТОХСбОкСї евігкС е лФкзмСй 200.1 оієї УмОммі, 
мОзО УФйО лігиявОє УлиОмі (лПТПТОХФбОккю) гС аюгдПмФ Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй 
ТСегіиСй. 

Дия лПТПТОХФбОккя лСгОмзФ гС аюгдПмФ оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кОгУжиОє оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, 
б язСйФ бігзТжмі ТОХФкзж лиОмкжзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, ТПєУмТ лиОмкжзіб, б язСйФ еОекОпОюмьУя кОебО лиОмкжзО, лСгОмзСбжР 
кСйПТ мО ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ лиОмкжзО, ебімкжР лПТіСг мО УФйО лСгОмзФ, сС 
лігиявОє лПТПТОХФбОккю гС аюгдПмФ. ЗО лігУмОбі мОзСвС ТПєУмТФ оПкмТОиькжР СТвОк 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, б язСйФ бігзТжмі ТОХФкзж лиОмкжзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, кП ліекірП СУмОккьСвС гкя УмТСзФ, 
бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй гия УОйСУміРкСї УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, 
лПТПТОХСбФє УФйж лСгОмзФ гС аюгдПмФ. 

200.3. ВжзиюпПкС. 
200.4. ЙТж біг'єйкСйФ екОпПккі УФйж, ТСеТОХСбОкСї евігкС е лФкзмСй 200.1 оієї УмОммі, мОзО 

УФйО: 
О) бТОХСбФємьУя Ф ейПкрПккя УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ е лСгОмзФ, сС бжкжз еО лСлПТПгкі 

ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж (Ф мСйФ пжУиі ТСеУмТСпПкСвС ОаС бігУмТСпПкСвС біглСбігкС гС 
оьСвС КСгПзУФ) б пОУмжкі, сС кП лПТПбжсФє УФйФ, СапжУиПкФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.3 
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УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ кО йСйПкм СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії, О б ТОеі бігУФмкСУмі лСгОмзСбСвС аСТвФ - 

а) ОаС лігиявОє аюгдПмкСйФ бігрзСгФбОккю еО еОябСю лиОмкжзО Ф УФйі лСгОмзФ, 
нОзмжпкС УлиОпПкіР СмТжйФбОпПй мСбОТіб/лСУиФв Ф лСлПТПгкіХ мО ебімкСйФ лСгОмзСбжХ 
лПТіСгОХ лСУмОпОиькжзОй мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв ОаС гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж, б 
пОУмжкі, сС кП лПТПбжсФє УФйФ, СапжУиПкФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.3 УмОммі 2001 оьСвС 
КСгПзУФ кО йСйПкм СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, кО 
біглСбігкжР ТОХФкСз лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ 
лСУиФв мО/ОаС Ф ТОХФкСз УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ е ікржХ лиОмПдіб, сС УлиОпФюмьУя гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ, 

ЗП лігиявОє аюгдПмкСйФ бігрзСгФбОккю УФйО біг'єйкСвС екОпПккя, гС ТСеТОХФкзФ язСї 
бзиюпПкС УФйж лСгОмзФ, УлиОпПкі СмТжйФбОпПй мСбОТіб/лСУиФв Ф лСлПТПгкіХ мО ебімкСйФ 
лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ лСУмОпОиькжзОй мСбОТіб/лСУиФв, язі бжзСТжУмОкі ОаС аФгФмь 
бжзСТжУмОкі б СлПТОоіяХ е лПТрСвС лСУмОпОккя джмиО (Са'єзміб джмиСбСї кПТФХСйСУмі), 
кПлСгіиькСвС джмиСбСвС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО / йОРаФмкьСвС Са'єзмО 
джмиСбСї кПТФХСйСУмі. ЛФйж мОзСвС біг'єйкСвС екОпПккя еОТОХСбФюмьУя гС УзиОгФ 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ кОУмФлкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ гС її лСбкСвС лСвОрПккя 
лСгОмзСбжйж еСаСб'яеОккяйж. 

б) мО/ОаС еОТОХСбФємьУя гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ кОУмФлкСвС ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ. 

200.5. ВжзиюпПкС. 
200.6. ВжзиюпПкС. 
200.7. ЙиОмкжз лСгОмзФ, язжР йОє лТОбС кО СмТжйОккя аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО 

лТжРкяб ТірПккя лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, лСгОє біглСбігкСйФ 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію мО еОябФ лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя, язО бігСаТОдОємьУя Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії. 

200.7.1. ЛСТйФбОккя КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя 
егіРУкюємьУя кО лігУмОбі аОе гОкжХ оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
лСгОмзСбФ і йжмкФ лСиімжзФ, мО оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб. 

ДС мОзСвС КПєУмТФ бкСУямьУя мОзі гОкі: 
1) кОРйПкФбОккя лиОмкжзО лСгОмзФ мО РСвС ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ; 
2) гОмО лСгОккя еОябж лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя кО ТОХФкСз 

лиОмкжзО Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв, лСгОкСї Ф УзиОгі лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії ОаС ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ (б ТОеі їХ лСгОккя); 

3) УФйО лСгОмзФ, еОябиПкСвС гС аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, еОекОпПкО Ф зСдкіР еОябі, 
лСгОкіР Ф УзиОгі лСгОмзСбСї гПзиОТОоії ОаС ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ (б ТОеі їХ лСгОккя), Ф 
мСйФ пжУиі СзТПйС, язО лігиявОє лПТПТОХФбОккю кО ТОХФкСз лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ / 
кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв мО/ОаС б ТОХФкСз УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, 
мО/ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ е ікржХ лиОмПдіб, сС 
УлиОпФюмьУя гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ; 

4) УФйО лСгОмзФ, еОябиПкСвС гС аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, ейПкрПкО кО УФйФ 
лСгОмзСбСвС аСТвФ; 

5) ТПзбіежмж ТОХФкзФ лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ 
лСУиФв гия лПТПТОХФбОккя аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя; 

6) ТПзбіежмж аюгдПмкжХ ТОХФкзіб гия лПТПТОХФбОккя Ф ТОХФкСз УлиОмж вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ е ікржХ лиОмПдіб, 
сС УлиОпФюмьУя гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ; 

7) ТПзбіежмж аюгдПмкСвС ТОХФкзО, е язСвС егіРУкюємьУя аюгдПмкП бігрзСгФбОккя 
лСгОмзФ; 

8) гОмО лСпОмзФ мО еОзікпПккя лТСбПгПккя лПТПбіТзж гОкжХ, еОекОпПкжХ Ф лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії ОаС ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ (б ТОеі їХ лСгОккя), б УзиОгі язжХ лСгОкО еОябО лТС 
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лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, е СаСб'яезСбСю бігйімзСю сСгС бжгФ 
лПТПбіТзж (зОйПТОиькО, гСзФйПкмОиькО); 

9) УФйО лСгОмзФ, еОябиПкСвС гС аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, мО гОмО лСгОкСї гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еОябж б ТОеі бжкжзкПккя Ф лиОмкжзО лСгОмзФ кПСаХігкСУмі ейікжмж 
кОлТяй ФевСгдПкСвС аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя; 

10) гОмО УзиОгПккя мО бТФпПккя лиОмкжзФ лСгОмзіб ОзмО лПТПбіТзж; 
11) гОмО мО кСйПТ лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя мО УФйО аюгдПмкСвС 

бігрзСгФбОккя еО зСдкСю еОябСю е ФТОХФбОккяй (Ф ТОеі лСгОккя) ФмСпкююпСвС 
ТСеТОХФкзФ, кПФевСгдПкО зСкмТСиююпжй СТвОкСй; 

12) гОмО лСпОмзФ СУзОТдПккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя мО УФйО аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя, сС СУзОТдФємьУя; 

13) гОмО еОзікпПккя СУзОТдПккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя мО УФйО 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, ФевСгдПкО еО ТПеФиьмОмОйж СУзОТдПккя; 

14) УФйО ФевСгдПкСвС зСкмТСиююпжй СТвОкСй аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя еО зСдкСю 
еОябСю мО гОмО її ФевСгдПккя; 

15) гОмО мО УФйО лСбПТкПккя аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя кО ТОХФкСз лиОмкжзО б аОкзФ / 
кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв; 

16) гОмО мО УФйО еОТОХФбОккя (лПТПТОХФбОккя) б ТОХФкСз УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь 
ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ е ікржХ лиОмПдіб, сС 
УлиОпФюмьУя гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

ВкПУПккя гОкжХ гС КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя 
лСУОгСбжйж СУСаОйж біглСбігкжХ СТвОкіб егіРУкюємьУя е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб 
КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСбіТпі лСУиФвж". 

ЙСТягСз бПгПккя мО нСТйО КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

200.7.2. ЗОябж лТС лСбПТкПккя УФй аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя ОбмСйОмжпкС бкСУямьУя 
гС КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лТСмявСй СлПТОоіРкСвС 
гкя їХ СмТжйОккя Ф ХТСкСиСвіпкСйФ лСТягзФ їХ кОгХСгдПккя. 

ЙСбПТкПккя ФевСгдПкжХ УФй аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя егіРУкюємьУя Ф ХТСкСиСвіпкСйФ 
лСТягзФ біглСбігкС гС пПТвСбСУмі бкПУПккя гС КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя. 

200.7.3. ДОкі КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, 
лПТПгаОпПкі ліглФкзмСй 200.7.1 оьСвС лФкзмФ, зТій ліглФкзмФ 5 ліглФкзмФ 200.7.1 оьСвС 
лФкзмФ сСгС ТПзбіежміб ТОХФкзФ лиОмкжзО лСгОмзФ б аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ 
лиОмідкжХ лСУиФв гия лПТПТОХФбОккя аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, кП є ікнСТйОоією е 
СайПдПкжй гСУмФлСй мО лігиявОюмь сСгПккСйФ, зТій бжХігкжХ, УбямзСбжХ мО кПТСаСпжХ 
гкіб, СлТжиюгкПккю кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж. 

ЙСТягСз кОгОккя біглСбігкСї ікнСТйОоії оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє лСгОмзСбФ мО йжмкФ лСиімжзФ, мО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, гия 
її СлТжиюгкПккя кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж, бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж. 

200.8. ДС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії ОаС ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб (б ТОеі їХ лСгОккя) 
лиОмкжзСй лСгОмзіб гСгОюмьУя ТСеТОХФкСз УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО СТжвікОиж 
йжмкжХ гПзиОТОоіР. К ТОеі язсС йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, бжбПеПкжХ еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж, егіРУкюбОиСУя е бжзСТжУмОккяй ПиПзмТСккСї йжмкСї гПзиОТОоії, мОзО 
ПиПзмТСккО йжмкО гПзиОТОоія кОгОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО йіУоПй йжмкСвС 
СнСТйиПккя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПй СаиізФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб б лСТягзФ, 
еОмбПТгдПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй ФйСбж сСгС 
ТПєУмТОоії збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ біглСбігкС гС еОзСкФ. 

200.9. ЛСТйО еОябж лТС бігрзСгФбОккя мО нСТйО ТСеТОХФкзФ УФйж аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж. 

200.10. К УмТСз, лПТПгаОпПкжР ОаеОоСй лПТржй лФкзмФ 76.3 УмОммі 76 оьСвС КСгПзУФ, 
зСкмТСиююпжР СТвОк лТСбСгжмь зОйПТОиькФ лПТПбіТзФ гОкжХ лСгОмзСбСї гПзиОТОоії ОаС 
ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб (б ТОеі їХ лСгОккя). 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ, язі йОюмь лТОбС кО аюгдПмкП бігрзСгФбОккя біглСбігкС гС оієї 
УмОммі мО лСгОиж еОябФ лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, СмТжйФюмь мОзП 
аюгдПмкП бігрзСгФбОккя б ТОеі ФевСгдПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй еОябиПкСї УФйж 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя еО ТПеФиьмОмОйж зОйПТОиькСї лПТПбіТзж, О Ф бжлОгзОХ, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 200.11 оієї УмОммі, - еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж, еОекОпПкСї Ф мОзСйФ 
лФкзмі, сС лТСбСгямьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

(кО лПТіСг бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж 
гію л. 200.10 еФлжкПкС) 

200.11. КСкмТСиююпжР СТвОк йОє лТОбС лТСмявСй 60 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО 
вТОкжпкжй УмТСзСй лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, О б ТОеі язсС мОзО лСгОмзСбО 
гПзиОТОоія кОгОкО ліУия еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ - еО гкПй її нОзмжпкСвС лСгОккя, 
лТСбПУмж гСзФйПкмОиькФ лПТПбіТзФ лиОмкжзО лСгОмзФ Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
ліглФкзмСй 78.1.8 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ. 

КірПккя лТС лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж йОє аФмж лТжРкямС кП ліекірП 
еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ лТСбПгПккя зОйПТОиькСї лПТПбіТзж. 

(кО лПТіСг бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж 
гію л. 200.11 еФлжкПкС) 

200.12. ЗОекОпПкО Ф еОябі УФйО аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя ббОдОємьУя ФевСгдПкСю б 
КПєУмТі еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя е Сгкієї іе мОзжХ гОм: 

О) е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ лТСбПгПккя лПТПбіТзж, б ТОеі, 
язсС зСкмТСиююпжй СТвОкСй бкПУПкі гС КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя бігСйСУмі лТС бігУФмкіУмь лСТФрПкь ліг пОУ мОзСї лПТПбіТзж; 

а) е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ лТСбПгПккя зОйПТОиькСї 
лПТПбіТзж, б ТОеі, язсС зСкмТСиююпжй СТвОкСй кП бкПУПкі гС КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя 
УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя бігСйСУмі лТС гОмФ лСпОмзФ мО еОзікпПккя лТСбПгПккя 
лПТПбіТзж гОкжХ, еОекОпПкжХ Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії ОаС ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ, е 
СаСб'яезСбСю бігйімзСю сСгС бжгФ лПТПбіТзж (зОйПТОиькО, гСзФйПкмОиькО); 

б) е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС ожй 
КСгПзУСй гия УзиОгПккя ОзмО лПТПбіТзж, б ТОеі, язсС зСкмТСиююпжй СТвОкСй кП бкПУПкі 
гС КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя бігСйСУмі лТС гОмФ 
УзиОгПккя ОзмО лПТПбіТзж; 

в) е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС ожй 
КСгПзУСй гия кОгУжиОккя (бТФпПккя) лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя, б ТОеі, язсС 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй кП бкПУПкі гС КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя бігСйСУмі лТС гОмФ мО кСйПТ лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя; 

ґ) е гкя бжекОккя лТСмжлТОбкжй мО/ОаС УзОУФбОккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя. 
К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмОйж "а" і "б" оьСвС лФкзмФ, ікнСТйОоія лТС 

ФевСгдПкіУмь аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО РСвС УФйФ бігСаТОдОємьУя б КПєУмТі еОяб лТС 
лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі кО кОУмФлкжР 
ТСаСпжР гПкь ліУия бжкжзкПккя мОзСвС бжлОгзФ. 

К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмОйж "О", "в" і "ґ" оьСвС лФкзмФ, ікнСТйОоія лТС 
ФевСгдПкіУмь аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО РСвС УФйФ бігСаТОдОємьУя б КПєУмТі еОяб лТС 
лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй кО кОУмФлкжР 
ТСаСпжР гПкь ліУия бжкжзкПккя мОзСвС бжлОгзФ. 
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КевСгдПкО УФйО аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя УмОє гСУмФлкСю СТвОкФ, сС егіРУкює 
зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, гия бжзСкОккя кО кОУмФлкжР СлПТОоіРкжР 
гПкь еО гкПй її бігСаТОдПккя б КПєУмТі еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя мО лПТПТОХСбФємьУя СТвОкСй, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, Ф УмТСзж, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 200.13 оієї УмОммі, кО ТОХФкСз лиОмкжзО 
лСгОмзФ б СаУиФвСбФюпСйФ аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв мО/ОаС кО 
аюгдПмкі ТОХФкзж гия лПТПТОХФбОккя Ф ТОХФкСз УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС 
лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ е ікржХ лиОмПдіб, сС УлиОпФюмьУя 
гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж. 

К ТОеі кОябкСУмі Ф лиОмкжзО лСгОмзФ лСгОмзСбСвС аСТвФ аюгдПмкСйФ бігрзСгФбОккю 
лігиявОє еОябиПкО УФйО лСгОмзФ, ейПкрПкО кО УФйФ мОзСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

К ТОеі бжкжзкПккя Ф лиОмкжзО лСгОмзФ кПСаХігкСУмі ейікж кОлТяйФ ФевСгдПкСвС 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС лСгОмж біглСбігкФ еОябФ гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язжР кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя е гкя СмТжйОккя мОзСї 
еОябж еСаСб'яеОкжР бкПУмж біглСбігкі гОкі гС КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя. 

(кО лПТіСг бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж 
гію л. 200.12 еФлжкПкС) 

200.13. ЗО лігУмОбі гОкжХ КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя 
СТвОк, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, ліУия гкя кОаФммя 
УмОмФУФ ФевСгдПкСї УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лПТПТОХСбФє мОзФ УФйФ е аюгдПмкСвС 
ТОХФкзО кО ТОХФкСз лиОмкжзО лСгОмзФ б СаУиФвСбФюпСйФ аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ 
лиОмідкжХ лСУиФв мО/ОаС кО аюгдПмкі ТОХФкзж гия лПТПТОХФбОккя Ф ТОХФкСз УлиОмж 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ е ікржХ 
лиОмПдіб, сС УлиОпФюмьУя гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ, лТСмявСй л'ямж СлПТОоіРкжХ гкіб. 

200.14. ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж зОйПТОиькСї ОаС гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж, 
зСкмТСиююпжР СТвОк бжябияє кПбіглСбігкіУмь УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя УФйі, 
еОябиПкіР Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, мС мОзжР СТвОк: 

О) бжзиюпПкС; 
а) Ф ТОеі лПТПбжсПккя еОябиПкСї лиОмкжзСй лСгОмзФ УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя 

кОг УФйСю, бжекОпПкСю зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТСз, кОгУжиОє 
лиОмкжзФ лСгОмзФ лСгОмзСбП лСбігСйиПккя, б язСйФ еОекОпОюмьУя УФйО мОзСвС 
лПТПбжсПккя мО лігУмОбж гия її бжТОХФбОккя; 

б) Ф ТОеі е'яУФбОккя еО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя лПТПбіТСз нОзмФ, еО язжй лиОмкжз 
лСгОмзФ кП йОє лТОбО кО СмТжйОккя аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, кОгУжиОє лиОмкжзФ 
лСгОмзФ лСгОмзСбП лСбігСйиПккя, б язСйФ еОекОпОюмьУя лігУмОбж бігйСбж б кОгОккі 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя. 

200.15. К ТОеі зСиж еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж УФй лСгОмзФ, еОябиПкжХ гС 
бігрзСгФбОккя, лиОмкжз лСгОмзФ ТСелСпжкОє лТСоПгФТФ ОгйікіУмТОмжбкСвС ОаС УФгСбСвС 
СУзОТдПккя, зСкмТСиююпжР СТвОк кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя ліУия СмТжйОккя 
біглСбігкСвС лСбігСйиПккя біг лиОмкжзО ОаС ФХбОиж УФгФ лТС лСТФрПккя лТСбОгдПккя Ф 
УлТОбі еСаСб'яеОкжР бкПУмж біглСбігкі гОкі гС КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя. 

ЙіУия еОзікпПккя лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя ОаС кОаТОккя еОзСккСї Ужиж 
ТірПккяй УФгФ зСкмТСиююпжР СТвОк кО кОУмФлкжР ТСаСпжР гПкь ліУия СмТжйОккя 
біглСбігкСвС ТірПккя еСаСб'яеОкжР бкПУмж гС КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя гОкі сСгС ФевСгдПкСї УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя 
лиОмкжзО. 

К ТОеі кПФевСгдПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй УФйж лСгОмзФ, еОябиПкСї гС бігрзСгФбОккя, 
ОаС її пОУмжкж еСаСб'яеОккя е аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лСгОмзФ б пОУмжкі кПФевСгдПкСї 
УФйж бжкжзОє е гкя еОзікпПккя лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС ОаС УФгСбСвС СУзОТдПккя, еО 
ТПеФиьмОмОйж язСї лТжРкямС ТірПккя кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзіб. 
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200.16. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзФ ПзУлСТмФє мСбОТж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, 
СмТжйОкі біг ікрСвС лиОмкжзО лСгОмзФ кО ФйСбОХ зСйіУії, зСкУжвкОоії, гСТФпПккя ОаС ікржХ 
бжгіб гСвСбСТіб, язі кП лПТПгаОпОюмь лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО мОзі мСбОТж біг мОзСвС 
ікрСвС лиОмкжзО лСгОмзФ гС ПзУлСТмПТО, лТОбС кО СмТжйОккя аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя 
йОє мОзжР ікржР лиОмкжз лСгОмзФ. ЙТж оьСйФ зСйіУіРкО бжкОвСТСгО, СмТжйОкО лиОмкжзСй 
лСгОмзФ - ПзУлСТмПТСй біг мОзСвС ікрСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, бзиюпОємьУя гС аОеж 
СлСгОмзФбОккя еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй "О" лФкзмФ 193.1 УмОммі 193 оьСвС 
КСгПзУФ, мО кП бзиюпОємьУя гС йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язі ПзУлСТмФюмьУя. 

200.17. ДдПТПиСй УлиОмж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя (Ф мСйФ пжУиі еОаСТвСбОкСУмі 
аюгдПмФ) є гСХСгж аюгдПмФ, гС язСвС УлиОпФємьУя лСгОмСз. 

ЗОаСТСкяємьУя СаФйСбиюбОмж ОаС СайПдФбОмж бжлиОмФ аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя 
кОябкіУмю ОаС бігУФмкіУмю гСХСгіб, СмТжйОкжХ біг оьСвС лСгОмзФ б СзТПйжХ ТПвіСкОХ 
КзТОїкж. 

200.18. ВжзиюпПкС. 
200.19. ВжзиюпПкС. 
200.20. ВжзиюпПкС. 
200.21. ВжзиюпПкС. 
200.22. ВжзиюпПкС. 
200.23. ЛФйж лСгОмзФ, кП бігрзСгСбОкі лиОмкжзОй лТСмявСй бжекОпПкСвС оією УмОммПю 

УмТСзФ, ббОдОюмьУя еОаСТвСбОкіУмю аюгдПмФ е бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 
ЗО УФйФ мОзСї еОаСТвСбОкСУмі кОТОХСбФємьУя лПкя кО Тібкі 120 бігУСмзіб СаиізСбСї УмОбзж 
ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, бУмОкСбиПкСї кО йСйПкм бжкжзкПккя лПкі, лТСмявСй УмТСзФ її 
гії, бзиюпОюпж гПкь лСвОрПккя. 

ЙСиСдПккя гТФвСвС ТПпПккя ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі, язсС 
мОзО еОаСТвСбОкіУмь еФйСбиПкО бжкжзкПккяй нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк (СаУмОбжк 
кПлПТПаСТкСї Ужиж) Ф еб’яезФ іе ббПгПккяй бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ. 

ЛмОммя 2001. ДиПзмТСккП ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь 
2001.1. ЛжУмПйО ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еОаПелПпФє 

ОбмСйОмжпкжР Саиіз б ТСеТіеі лиОмкжзіб лСгОмзФ: 
 УФйж лСгОмзФ, сС йіУмямьУя Ф УзиОгПкжХ мО СмТжйОкжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО 

ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ; 
 УФйж лСгОмзФ, УлиОпПкі лиОмкжзОйж лТж ббПеПккі мСбОТФ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 
 УФйж лСлСбкПккя мО еОижрзФ зСрміб кО ТОХФкзОХ б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 

ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь; 
 УФйж лСгОмзФ, кО язФ лиОмкжзж йОюмь лТОбС еОТПєУмТФбОмж лСгОмзСбі кОзиОгкі мО 

ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ; 

 ікрі лСзОекжзж, язі евігкС е бжйСвОйж лФкзмФ 34 лігТСегіиФ 2 ТСегіиФ XX "ЙПТПХігкі 
лСиСдПккя" оьСвС КСгПзУФ бТОХСбФюмьУя ліг пОУ СаТОХФкзФ УФйж лСгОмзФ, СапжУиПкСї 
еО нСТйФиСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001.оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСТягСз ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь бУмОкСбиюємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 2001.2. ЙиОмкжзОй лСгОмзФ ОбмСйОмжпкС бігзТжбОюмьУя 
ТОХФкзж б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

КСеТОХФкзж е аюгдПмСй Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь егіРУкююмьУя е ожХ ТОХФкзіб, зТій бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй гТФвжй лФкзмФ 
87.1 УмОммі 87 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙиОмкжзОй - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй ліглТжєйУмбОй, сС СаТОиж УлПоіОиькжР ТПджй 
СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, гСгОмзСбС бігзТжбОюмьУя: 

О) ТОХФкзж б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ, лТжекОпПкі гия 
лПТПТОХФбОккя зСрміб гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж мО кО їХ УлПоіОиькі ТОХФкзж, бігзТжмі 
б ФУмОкСбОХ аОкзіб мО/ОаС СТвОкОХ, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
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аюгдПмкжХ зСрміб, гия егіРУкПккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
мСбОТіб/лСУиФв (зТій еПТкСбжХ і мПХкіпкжХ зФиьмФТ мО лТСгФзоії мбОТжккжомбО, бжекОпПкСї Ф 
лФкзмі 209.19 УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ); 

а) ТОХФкзж б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ, лТжекОпПкі гия 
лПТПТОХФбОккя зСрміб гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж мО кО їХ УлПоіОиькі ТОХФкзж, бігзТжмі 
б ФУмОкСбОХ аОкзіб мО/ОаС СТвОкОХ, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, гия егіРУкПккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя еПТкСбжХ мО мПХкіпкжХ зФиьмФТ, 
бжекОпПкжХ Ф лФкзмі 209.19 УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ; 

б) ТОХФкзж б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ, лТжекОпПкі гия 
лПТПТОХФбОккя зСрміб гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж мО кО їХ УлПоіОиькі ТОХФкзж, бігзТжмі 
б ФУмОкСбОХ аОкзіб мО/ОаС СТвОкОХ, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, гия егіРУкПккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя лТСгФзоії мбОТжккжомбО, 
бжекОпПкСї Ф лФкзмі 209.19 УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ. 

Дия бігзТжммя ТОХФкзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє ТПОиіеОоію лСгОмзСбСї мО 
йжмкСї лСиімжзж, кОгУжиОє оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, б язСйФ 
бігзТжбОюмьУя ТОХФкзж лиОмкжзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, ТПєУмТ лиОмкжзіб, б язСйФ еОекОпОюмьУя кОебО лиОмкжзО, лСгОмзСбжР 
кСйПТ мО ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ лиОмкжзО. 

2001.3. ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж лСгОмзСбі кОзиОгкі мО/ОаС ТСеТОХФкзж 
зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ кО УФйФ лСгОмзФ (∑ЗОзи), СапжУиПкФ 
еО мОзСю нСТйФиСю: 

∑ЗОзи = ∑ЗОзиИмТ + ∑Жжмк + ∑ЙСлКОХ + ∑ИбПТгТОнм - ∑ЗОзиВжг - ∑ВігрзСг - ∑ЙПТПбжс, 
гП: 
∑ЗОзиИмТ - еОвОиькО УФйО лСгОмзФ еО СмТжйОкжйж лиОмкжзСй лСгОмзСбжйж кОзиОгкжйж, 

еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, лСгОмзСбжйж кОзиОгкжйж, 
УзиОгПкжйж лиОмкжзСй лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 208.2 УмОммі 208 оьСвС КСгПзУФ мО 
еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, мО ТСеТОХФкзОйж зСТжвФбОккя 
гС мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ; 

∑Жжмк - еОвОиькО УФйО лСгОмзФ, УлиОпПкСвС лиОмкжзСй лТж ббПеПккі мСбОТіб кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж, зТій УФй лСгОмзФ, УлиОпПкСвС (кОТОХСбОкСвС) біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
191.1.2 лФкзмФ 191.1 УмОммі 191 оьСвС КСгПзУФ СлПТОмСТСй лСрмСбСвС еб'яезФ, ПзУлТПУ-
лПТПбіекжзСй; 

∑ЙСлКОХ - еОвОиькО УФйО лСлСбкПккя е ТОХФкзФ Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ 
лиОмідкжХ лСУиФв лиОмкжзО лСгОмзФ ТОХФкзО б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
лСгОмзФ, б мСйФ пжУиі ТОХФкзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ лиОмкжзО - 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС ліглТжєйУмбО, сС СаТОиС УлПоіОиькжР ТПджй СлСгОмзФбОккя 
біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ "О" - "б" лФкзмФ 2001.2 оієї 
УмОммі. 

Йіг пОУ ТСеТОХФкзФ лСзОекжзО ∑ЙСлКОХ бТОХСбФємьУя УФйО зСрміб: 
О) бжиФпПкжХ мО еОТОХСбОкжХ зСкмТСиююпжй СТвОкСй кО ТОХФкСз лиОмкжзО лСгОмзФ Ф 

УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ біглСбігкС гС УмОммі 95 оьСвС КСгПзУФ б 
ТОХФкСз лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лС еОгПзиОТСбОкжХ гС 
УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОккяХ еО лПТіСгж лСпжкОюпж е 1 ижлкя 2015 ТСзФ, бжекОпПкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь ОаС 
ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ; 

а) Ф ТОеі лТСбПгПккя СТвОкСй, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ 
зСрміб, ТСеТОХФкзіб лиОмкжзО лСгОмзФ е лСвОрПккя еОаСТвСбОкСУмі е Тіекжоі б мОТжнОХ кО 
мПлиСбФ ПкПТвію, СлОиПккя мО лСУмОпОккя вОТяпСї бСгж, лСУиФвж е оПкмТОиіеСбОкСвС 
бСгСлСУмОпОккя, бСгСбігбПгПккя, сС бжТСаияижУя, мТОкУлСТмФбОижУя мО лСУмОпОижУя 
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кОУПиПккю мО/ОаС ікржй ліглТжєйУмбОй оПкмТОиіеСбОкСвС лжмкСвС бСгСлСУмОпОккя мО 
бСгСбігбПгПккя, язі кОгОюмь кОУПиПккю лСУиФвж е оПкмТОиіеСбОкСвС бСгСлСУмОпОккя мО 
бСгСбігбПгПккя, язО бжкжзиО Ф еб'яезФ е кПбіглСбігкіУмю нОзмжпкСї бОТмСУмі мПлиСбСї 
ПкПТвії мО лСУиФв е оПкмТОиіеСбОкСвС бСгСлСУмОпОккя, бСгСбігбПгПккя, СлОиПккя мО 
лСУмОпОккя вОТяпСї бСгж мОТжнОй, сС еОмбПТгдФбОижУя мО/ОаС лСвСгдФбОижУя СТвОкОйж 
гПТдОбкСї биОгж пж СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, еО ТОХФкСз УФабПкоії е 
гПТдОбкСвС аюгдПмФ йіУоПбжй аюгдПмОй е лСгОиьржй УлТяйФбОккяй зСрміб біглСбігкС 
гС ЗОзСкФ КзТОїкж лТС ДПТдОбкжР аюгдПм КзТОїкж б ТОХФкСз лСвОрПккя еОаСТвСбОкСУмі е 
лСгОмзФ. ЙТж оьСйФ гия лСлСбкПккя ТОХФкзО б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
лСгОмзФ бТОХСбФємьУя б йПдОХ лТСбПгПкжХ ТСеТОХФкзіб е лСгОмзФ УФйО ейПкрПккя еОижрзФ 
ФевСгдПкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, кП УлиОпПкжХ гС аюгдПмФ, 
УмТСз УлиОмж язжХ кОУмОб, сС СаиізСбФємьУя СТвОкСй, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП 
СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, гС бжзСкОккя б лСбкСйФ СаУяеі еО зСТжвФюпжйж 
ТПєУмТОйж. 

ЙСТягСз мО УмТСзж бТОХФбОккя мОзжХ УФй Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
лСгОмзФ бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЗП бТОХСбФюмьУя б СаТОХФкзФ лСзОекжзО ∑ЙСлКОХ УФйж, еОТОХСбОкі кО ТОХФкзж лиОмкжзіб 
Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ е: 

О) ТОХФкзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ, бігзТжмжХ гия 
лПТПТОХФбОккя зСрміб гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж мО кО УлПоіОиькі ТОХФкзж, бігзТжмі б 
ФУмОкСбОХ аОкзіб мО/ОаС б СТвОкОХ, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, гия егіРУкПккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
мСбОТіб/лСУиФв (зТій еПТкСбжХ мО мПХкіпкжХ зФиьмФТ мО лТСгФзоії мбОТжккжомбО, бжекОпПкжХ 
Ф лФкзмі 209.19 УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ); 

а) ТОХФкзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ, бігзТжмжХ гия 
лПТПТОХФбОккя зСрміб гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж мО кО УлПоіОиькі ТОХФкзж, бігзТжмі б 
ФУмОкСбОХ аОкзіб мО/ОаС б СТвОкОХ, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, гия егіРУкПккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя еПТкСбжХ мО мПХкіпкжХ зФиьмФТ, 
бжекОпПкжХ Ф лФкзмі 209.19 УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ; 

б) ТОХФкзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ, бігзТжмжХ гия 
лПТПТОХФбОккя зСрміб гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж мО кО УлПоіОиькі ТОХФкзж, бігзТжмі б 
ФУмОкСбОХ аОкзіб мО/ОаС б СТвОкОХ, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, гия егіРУкПккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя лТСгФзоії мбОТжккжомбО, 
бжекОпПкСї Ф лФкзмі 209.19 УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ. 

АаеОо л'ямкОгоямжР бжзиюпПкС. 
АаеОо ріУмкОгоямжР бжзиюпПкС. 
∑ИбПТгТОнм - УФйО УПТПгкьСйіУяпкСвС ТСейіТФ УФй лСгОмзФ, язі еО СУмОккіХ 12 ебімкжХ 

(лСгОмзСбжХ) йіУяоіб аФиж еОгПзиОТСбОкі лиОмкжзСй гС УлиОмж гС аюгдПмФ мО лСвОрПкі пж 
ТСеУмТСпПкі ОаС бігУмТСпПкі, О мОзСд еОгПзиОТСбОкі лиОмкжзСй - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй 
ліглТжєйУмбСй, сС СаТОб УлПоіОиькжР ТПджй СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 209 
оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСзОекжз ∑ИбПТгТОнм сСзбОТмОиФ (лТСмявСй лПТржХ рПУмж ТСаСпжХ гкіб мОзСвС 
збОТмОиФ) лігиявОє ОбмСйОмжпкСйФ лПТПТОХФкзФ е ФТОХФбОккяй лСзОекжзО 
УПТПгкьСйіУяпкСвС ТСейіТФ УФй лСгОмзФ, язі еО СУмОккіХ 12 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) йіУяоіб 
УмОкСй кО гОмФ мОзСвС лПТПТОХФкзФ, аФиж еОгПзиОТСбОкі лиОмкжзСй гС УлиОмж гС аюгдПмФ 
мО лСвОрПкі пж ТСеУмТСпПкі ОаС бігУмТСпПкі, О мОзСд еОгПзиОТСбОкі лиОмкжзСй - 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй ліглТжєйУмбСй, сС СаТОб УлПоіОиькжР ТПджй СлСгОмзФбОккя 
біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ. МОзжР лПТПТОХФкСз егіРУкюємьУя рияХСй 
бігкійОккя УФйж лСлПТПгкьСвС еаіиьрПккя мО гСгОбОккя УФйж еаіиьрПккя евігкС е 
лСмСпкжй лПТПТОХФкзСй. 

ЙиОмкжзОй лСгОмзФ, язі УмОкСй кО 1 Уіпкя 2016 ТСзФ еОТПєУмТСбОкі лиОмкжзОйж лСгОмзФ 
кО гСгОкФ бОТміУмь йПкр яз 12 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) йіУяоіб, О мОзСд лиОмкжзОй, 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 476 gazeta.vobu.ua 
 

еОТПєУмТСбОкжй лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь ліУия 1 Уіпкя 2016 ТСзФ, - мОзП 
еаіиьрПккя егіРУкюємьУя лТСмявСй лПТржХ рПУмж ТСаСпжХ гкіб збОТмОиФ, сС кОУмОє еО 
збОТмОиСй, б язСйФ УмТСз мОзСї ТПєУмТОоії гСУявОє 12 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) йіУяоіб. 

∑ЗОзиВжг - еОвОиькО УФйО лСгОмзФ еО УзиОгПкжйж лиОмкжзСй лСгОмзСбжйж кОзиОгкжйж, 
еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО ТСеТОХФкзОйж зСТжвФбОккя 
гС мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ; 

∑ВігрзСг - еОвОиькО УФйО лСгОмзФ, еОябиПкО лиОмкжзСй гС аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя е 
ФТОХФбОккяй УФй зСТжвФбОкь мО ТПеФиьмОміб лПТПбіТСз, сС лТСбСгямьУя біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ; 

∑ЙПТПбжс - еОвОиькО УФйО лПТПбжсПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, еОекОпПкжХ лиОмкжзСй 
Ф лСгОкжХ лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ е ФТОХФбОккяй лСгОкжХ ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб гС кжХ, 
кОг УФйСю лСгОмзФ, сС йіУмжмьУя б УзиОгПкжХ мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО 
ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

ЙСзОекжзж нСТйФиж, бжекОпПкСї ожй лФкзмСй, СаТОХСбФюмьУя е 1 ижлкя 2015 ТСзФ. Йіг 
пОУ СаТОХФкзФ лСзОекжзіб ∑ЗОзиИмТ мО ∑ЗОзиВжг мОзСд бжзСТжУмСбФюмьУя ТСеТОХФкзж 
зСТжвФбОккя, УзиОгПкі лСпжкОюпж е 1 ижлкя 2015 ТСзФ мО еОТПєУмТСбОкі б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ, сС 
лігиявОиж кОгОккю лСзФлояй - лиОмкжзОй лСгОмзФ. Дия СаТОХФкзФ лСзОекжзіб ∑ЗОзиИмТ, 
∑ЗОзиВжг мО ∑Жжмк бжзСТжУмСбФюмьУя гСзФйПкмж (лСгОмзСбі кОзиОгкі, ТСеТОХФкзж 
зСТжвФбОккя, йжмкі гПзиОТОоії, ОТзФрі зСТжвФбОккя мО гСгОмзСбі гПзиОТОоії), УзиОгПкі 
лСпжкОюпж е 1 ижлкя 2015 ТСзФ. 

Йіг пОУ СаТОХФкзФ УФйж ∑ЗОзи мОзСд бжзСТжУмСбФюмьУя лСзОекжзж, бжекОпПкі лФкзмОйж 
34, 341 лігТСегіиФ 2 ТСегіиФ XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" оьСвС КСгПзУФ. 

ЛФйО ∑ЗОзи лиОмкжзО, ТПСТвОкіеСбОкСвС рияХСй лТжєгкОккя, еижммя, лПТПмбСТПккя, 
УнСТйСбОкО кО йСйПкм гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж, 
бжзСТжУмСбФємьУя ліг пОУ СаТОХФкзФ УФйж ∑ЗОзи лТОбСкОУмФлкжзО мОзСвС лиОмкжзО 
лСгОмзФ. 

ЛФйО ∑ЗОзи лиОмкжзО, ТПСТвОкіеСбОкСвС рияХСй лСгіиФ (е язСвС егіРУкюємьУя бжгіи), 
УнСТйСбОкО кО йСйПкм гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж мОзСвС 
лиОмкжзО (гПТдОбкСї ТПєУмТОоії УмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж лТОбСкОУмФлкжзО), 
бжзСТжУмСбФємьУя ліг пОУ СаТОХФкзФ УФйж ∑ЗОзи лТОбСкОУмФлкжзО мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ 
лТСлСТоіРкС гС СмТжйОкСї пОУмзж йОРкО евігкС е ТСелСгіиьпжй аОиОкУСй. 

К ТОеі бкПУПккя еО ТірПккяй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ОаС ТірПккяй УФгФ, язП кОаТОиС 
еОзСккСї Ужиж, гС ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь ейік сСгС УзОУФбОккя 
(бігйікж) ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ∑ЗОзи мОзСвС 
лиОмкжзО лігиявОє лПТПТОХФкзФ еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, б язСйФ бігаФиСУя 
ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ, язП УзОУСбОкП (бігйікПкП). 

МОзжР лПТПТОХФкСз егіРУкюємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб, 
сС кОУмОюмь еО гкПй бкПУПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй гС ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь ейік сСгС УзОУФбОккя ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії мОзСвС лиОмкжзО, зТій 
бжлОгзіб, зСиж кО йСйПкм УзОУФбОккя ТірПккя лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії СУСаО еОУмСУСбФє 
УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, язО кП лПТПгаОпОє УлиОмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
ОаС лСбмСТкО ТПєУмТОоія (кОУмФлкО еО бігйікПкСю) лиОмкжзСй лСгОмзФ мОзСї СУСаж є 
ОкФиьСбОкСю е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 184.1 УмОммі 184 оьСвС КСгПзУФ. 

2001.4. ЗО ТОХФкСз Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь 
лиОмкжзО еОТОХСбФюмьУя зСрмж: 

О) е ТОХФкзФ Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв мОзСвС лиОмкжзО б 
УФйОХ, кПСаХігкжХ гия еаіиьрПккя ТСейіТФ УФйж, сС СапжУиюємьУя біглСбігкС гС лФкзмФ 
2001.3 УмОммі 2001.оьСвС КСгПзУФ; 
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а) е ТОХФкзФ Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв мОзСвС лиОмкжзО б 
УФйОХ, кПгСУмОмкіХ гия УлиОмж гС аюгдПмФ ФевСгдПкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е оьСвС 
лСгОмзФ; 

б) е ТОХФкзіб лиОмкжзіб, бігзТжмжХ Ф біглСбігкжХ СТвОкОХ зОекОпПРУмбО гия лТСбПгПккя 
ТСеТОХФкзіб е лСвОрПккя еОаСТвСбОкСУмі е Тіекжоі б мОТжнОХ кО мПлиСбФ ПкПТвію, СлОиПккя 
мО лСУмОпОккя вОТяпСї бСгж, лСУиФвж е оПкмТОиіеСбОкСвС бСгСлСУмОпОккя, бСгСбігбПгПккя, 
сС бжТСаияижУя, мТОкУлСТмФбОижУя мО лСУмОпОижУя кОУПиПккю мО/ОаС ікржй 
ліглТжєйУмбОй оПкмТОиіеСбОкСвС лжмкСвС бСгСлСУмОпОккя мО бСгСбігбПгПккя, язі кОгОюмь 
кОУПиПккю лСУиФвж е оПкмТОиіеСбОкСвС бСгСлСУмОпОккя мО бСгСбігбПгПккя, язО бжкжзиО Ф 
еб'яезФ е кПбіглСбігкіУмю нОзмжпкСї бОТмСУмі мПлиСбСї ПкПТвії мО лСУиФв е оПкмТОиіеСбОкСвС 
бСгСлСУмОпОккя, бСгСбігбПгПккя, СлОиПккя мО лСУмОпОккя вОТяпСї бСгж мОТжнОй, сС 
еОмбПТгдФбОижУя мО/ОаС лСвСгдФбОижУя СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж пж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, О ТОХФкСз УФабПкоії е гПТдОбкСвС аюгдПмФ йіУоПбжй аюгдПмОй е 
лСгОиьржй УлТяйФбОккяй зСрміб біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж лТС ДПТдОбкжР аюгдПм 
КзТОїкж; 

в) е аюгдПмФ б УФйОХ кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, лСбПТкФмжХ лиОмкжзФ лСгОмзіб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ лФкзмСй 43.41 УмОммі 43 
оьСвС КСгПзУФ; 

ґ) бжиФпПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй біглСбігкС гС УмОммі 95 оьСвС КСгПзУФ б ТОХФкСз 
лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лС еОгПзиОТСбОкжХ гС УлиОмж 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОккяХ еО лПТіСгж лСпжкОюпж е 1 ижлкя 2015 ТСзФ, бжекОпПкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзіб Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь ОаС 
ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ. 

2001.5. З ТОХФкзФ Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь 
лиОмкжзО лПТПТОХСбФюмьУя зСрмж гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ б УФйі лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС лігиявОє УлиОмі еО кОУиігзОйж ебімкСвС лСгОмзСбСвС 
лПТіСгФ, мО кО ТОХФкСз Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв лиОмкжзО 
лСгОмзФ еО РСвС еОябСю, язО лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф УзиОгі лСгОмзСбСї 
ебімкСУмі е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, Ф ТСейіТі УФйж зСрміб, сС лПТПбжсФє УФйФ 
еОгПзиОТСбОкжХ гС УлиОмж гС аюгдПмФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ 
е лСгОмзФ. ЙТж оьСйФ лПТПТОХФбОккя зСрміб кО ТОХФкСз Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ 
лиОмідкжХ лСУиФв лиОмкжзО йСдП егіРУкюбОмжУя Ф ТОеі бігУФмкСУмі лПТПбжсПккя УФйж 
лСгОмзФ, еОекОпПкСї Ф УзиОгПкжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ Ф ебімкСйФ лПТіСгі мО 
еОТПєУмТСбОкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, кОг УФйСю лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ еО СлПТОоіяйж е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, еОгПзиОТСбОкжХ Ф 
лСгОмзСбіР ебімкСУмі е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф оьСйФ ебімкСйФ лПТіСгі. 

КСрмж, сС кОгіРриж кО ТОХФкзж, бжекОпПкі Ф ліглФкзмОХ "О" - "б" лФкзмФ 2001.2 оієї УмОммі, 
ОбмСйОмжпкС лПТПТОХСбФюмьУя СТвОкСй, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, кО ТОХФкСз мОзСвС лиОмкжзО б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО кО УлПоіОиькжР ТОХФкСз мОзСвС лиОмкжзО лТСмявСй 
кОУмФлкСвС СлПТОоіРкСвС гкя. КПзбіежмж мОзСвС УлПоіОиькСвС ТОХФкзО лиОмкжз - 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзП ліглТжєйУмбС, сС СаТОб УлПоіОиькжР ТПджй СлСгОмзФбОккя 
біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, еСаСб'яеОкжР еОекОпОмж Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі е 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

ЗО еОлжм лиОмкжзО лСгОмзФ РСйФ рияХСй кОгУжиОккя ПиПзмТСккСвС лСбігСйиПккя 
кОгОємьУя ікнСТйОоія лТС ТФХ зСрміб кО РСвС ТОХФкзОХ Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ. 

2001.6. ЗО лігУФйзОйж ебімкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, біглСбігкС гС еОгПзиОТСбОкжХ б 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії ТПеФиьмОміб, О мОзСд Ф ТОеі лСгОккя ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб гС 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, лиОмкжзСй лТСбСгжмьУя ТСеТОХФкСз е аюгдПмСй Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ УмОммяйж 200 мО 209 оьСвС КСгПзУФ. 
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ЯзсС кО гОмФ лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі е лСгОмзФ УФйО зСрміб кО ТОХФкзФ б УжУмПйі 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лиОмкжзО лСгОмзФ лПТПбжсФє 
УФйФ, сС лігиявОє лПТПТОХФбОккю гС аюгдПмФ біглСбігкС гС лСгОкСї ебімкСУмі, лиОмкжз 
лСгОмзФ йОє лТОбС лСгОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф УзиОгі мОзСї лСгОмзСбСї ебімкСУмі 
еОябФ, біглСбігкС гС язСї мОзі зСрмж лігиявОюмь лПТПТОХФбОккю кО ТОХФкСз Ф аОкзФ / 
кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, ТПзбіежмж язСвС 
лиОмкжз еОекОпОє б еОябі, Ф УФйі еОижрзФ зСрміб, сС лПТПбжсФє УФйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ е 
лСгОмзФ мО УФйФ ФевСгдПкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ. 

ЗО УФйФ лСгОмзФ, сС біглСбігкС гС лСгОкСї еОябж лігиявОє лПТПТОХФбОккю кО ТОХФкСз Ф 
аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв лиОмкжзО, кО йСйПкм лСгОккя еОябж 
ейПкрФємьУя екОпПккя УФйж лСгОмзФ, бжекОпПкСї лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001.оьСвС КСгПзУФ, 
рияХСй ейПкрПккя кО мОзФ УФйФ лСзОекжзО еОвОиькСї УФйж лСлСбкПккя ТОХФкзФ б УжУмПйі 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ е ТОХФкзФ Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ 
лиОмідкжХ лСУиФв лиОмкжзО (∑ЙСлКОХ). 

ЙПТПТОХФбОккя зСрміб кО ТОХФкСз Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв 
лиОмкжзО йСдП егіРУкюбОмжУя Ф ТОеі, язсС мОзП ейПкрПккя еОвОиькСї УФйж лСлСбкПккя 
ПиПзмТСккСвС ТОХФкзО (∑ЙСлКОХ) кП лТжебПгП гС нСТйФбОккя біг'єйкСвС екОпПккя УФйж 
лСгОмзФ, бжекОпПкСї біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.3 УмОммі 2001.оьСвС КСгПзУФ (∑ЗОзи). 

Дия біглСбігкСвС лПТПТОХФбОккя мОзжХ зСрміб оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє ТПОиіеОоію лСгОмзСбСї мО йжмкСї лСиімжзж, кОгУжиОє оПкмТОиькСйФ СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, б язСйФ бігзТжмі ТОХФкзж лиОмкжзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ТПєУмТ, б язСйФ еОекОпОюмьУя кОебО лиОмкжзО, 
лСгОмзСбжР кСйПТ мО ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ лиОмкжзО, УФйО лСгОмзФ, сС 
лігиявОє лПТПТОХФбОккю гС аюгдПмФ/кО ТОХФкСз Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ 
лиОмідкжХ лСУиФв мО ТПзбіежмж ТОХФкзФ Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв 
лиОмкжзО (Ф бжлОгзФ лСгОккя еОябж лиОмкжзО кО лСбПТкПккя зСрміб кО мОзжР ТОХФкСз). 

ЗО лігУмОбі мОзСвС ТПєУмТФ оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, лТСмявСй л'ямж 
ТСаСпжХ гкіб ліУия вТОкжпкСвС мПТйікФ, бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй гия УОйСУміРкСї 
УлиОмж лиОмкжзСй УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, егіРУкює мОзП лПТПТОХФбОккя гС 
аюгдПмФ/кО ТОХФкСз Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв лиОмкжзО 
лСгОмзФ. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє лСгОмзСбФ мО йжмкФ лСиімжзФ, йОє 
лТОбС кОгУжиОмж оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф 
УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, Ф язСйФ бігзТжмі ТОХФкзж 
лиОмкжзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь: 

 ТПєУмТж - гия лПТПТОХФбОккя лСгОмзФ гС аюгдПмФ б ТОеі лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ 
ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб гС лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР; 

 зСТжвФюпі ТПєУмТж - гия ФмСпкПккя ікнСТйОоії, еОекОпПкСї Ф ТОкірП кОгіУиОкжХ 
ТПєУмТОХ. 

2001.7. КСрмж, еОТОХСбОкі кО ТОХФкСз лиОмкжзО б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, є зСрмОйж, язі бжзСТжУмСбФюмьУя бжзиюпкС Ф оіияХ, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 2001.5 УмОммі 2001.оьСвС КСгПзУФ мО лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ е 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

2001.8. ЙіУия ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ еОижрСз зСрміб кО РСвС ТОХФкзФ Ф 
УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лПТПТОХСбФємьУя гС 
аюгдПмФ, О мОзжР ТОХФкСз еОзТжбОємьУя. ЙПТПТОХФбОккя зСрміб гС аюгдПмФ егіРУкюємьУя 
кО лігУмОбі ТПєУмТФ, язжР оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє ТПОиіеОоію 
лСгОмзСбСї мО йжмкСї лСиімжзж, кОгУжиОє СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП 
СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, б язСйФ бігзТжмі ТОХФкзж лиОмкжзіб Ф УжУмПйі 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, б язСйФ еОекОпОюмьУя кОебО 
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лиОмкжзО, лСгОмзСбжР кСйПТ мО ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ лиОмкжзО і УФйО лСгОмзФ, 
сС лігиявОє лПТПТОХФбОккю гС аюгдПмФ. ЗО лігУмОбі мОзСвС ТПєУмТФ мОзжР СТвОк 
лПТПТОХСбФє УФйж лСгОмзФ гС аюгдПмФ. 

2001.9. ЯзсС Ф лиОмкжзО лСгОмзФ еОвОиькО УФйО лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, еОекОпПкжХ кжй 
Ф лСгОкжХ лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ е ФТОХФбОккяй ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб гС кжХ, 
лПТПбжсФє УФйФ лСгОмзФ, сС йіУмжмьУя б УзиОгПкжХ мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ мО ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ (∑ЙПТПбжс), О УФйО, бжекОпПкО лФкзмСй 2001.3 
УмОммі 2001.оьСвС КСгПзУФ (∑ЗОзи), є кПгСУмОмкьСю гия ТПєУмТОоії мОзжй лиОмкжзСй 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї еО ебімкі 
лПТіСгж бжкжзкПккя мОзСвС лПТПбжсПккя, лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж 
лСгОмзСбФ кОзиОгкФ ОаС ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ 
кО УФйФ лСгОмзФ, сС гСТібкює екОпПккю лСзОекжзО ∑ЙПТПбжс, ейПкрПкСвС кО УФйФ 
еОгПзиОТСбОкжХ гС УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО лПТіСгж лСпжкОюпж е 1 ижлкя 2015 
ТСзФ (бзиюпОюпж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя, язі аФиж УлиОпПкі лиОмкжзСй лСгОмзФ, мО 
лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя, язі кП аФиж УлиОпПкі лиОмкжзСй лСгОмзФ) мО еаіиьрПкСвС кО 
екОпПккя лСзОекжзО ∑ЙСлКОХ кПеОиПдкС біг екОпПккя лСзОекжзО ∑ЗОзи, бжекОпПкСвС 
біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.3 оієї УмОммі. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ОаеОоСй лПТржй 
оьСвС лФкзмФ, міиьзж лСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ еО ебімкі лПТіСгж, б язжХ бжкжзиС лПТПбжсПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, 
еОекОпПкжХ лиОмкжзСй Ф лСгОкжХ лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ е ФТОХФбОккяй ФмСпкююпжХ 
ТСеТОХФкзіб гС кжХ, кОг УФйСю лСгОмзФ, сС йіУмжмьУя б УзиОгПкжХ мОзжй лиОмкжзСй 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ (∑ЙПТПбжс). 

ЛмОммя 201. ЙСгОмзСбО кОзиОгкО 
201.1. ЗО гОмФ бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 

УзиОУмж лСгОмзСбФ кОзиОгкФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй ФйСбж сСгС ТПєУмТОоії Ф 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй, збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ 
ФлСбкСбОдПкСї лиОмкжзСй СУСаж мО еОТПєУмТФбОмж її б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ Ф бУмОкСбиПкжР ожй КСгПзУСй мПТйік. 

К лСгОмзСбіР кОзиОгкіР еОекОпОюмьУя б СзТПйжХ ТягзОХ мОзі СаСб'яезСбі ТПзбіежмж: 
О) лСТягзСбжР кСйПТ лСгОмзСбСї кОзиОгкСї; 
а) гОмО УзиОгОккя лСгОмзСбСї кОзиОгкСї; 
б) лСбкО ОаС УзСТСпПкО кОебО, еОекОпПкО Ф УмОмФмкжХ гСзФйПкмОХ юТжгжпкСї СУСаж ОаС 

лТіебжсП, ій'я мО лС аОмьзСбі ніежпкСї СУСаж, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, - лТСгОбоя мСбОТіб/лСУиФв; 

в) лСгОмзСбжР кСйПТ лиОмкжзО лСгОмзФ (лТСгОбоя мО лСзФлоя). К ТОеі 
лСУмОпОккя/лТжгаОккя ніиією (УмТФзмФТкжй лігТСегіиСй) мСбОТіб/лСУиФв, язО нОзмжпкС є 
біг ійПкі вСиСбкСвС ліглТжєйУмбО - лиОмкжзО лСгОмзФ УмСТСкСю гСвСбСТФ, Ф лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР, зТій лСгОмзСбСвС кСйПТО лиОмкжзО лСгОмзФ гСгОмзСбС еОекОпОємьУя пжУиСбжР 
кСйПТ мОзСї ніиії (УмТФзмФТкСвС лігТСегіиФ); 

ґ) бжзиюпПкС; 
г) лСбкО ОаС УзСТСпПкО кОебО, еОекОпПкО Ф УмОмФмкжХ гСзФйПкмОХ юТжгжпкСї СУСаж ОаС 

лТіебжсП, ій'я мО лС аОмьзСбі ніежпкСї СУСаж, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, - лСзФлоя (СмТжйФбОпО) мСбОТіб/лСУиФв; 

П) СлжУ (кСйПкзиОмФТО) мСбОТіб/лСУиФв мО їХ зіиьзіУмь, СаУяв; 
є) оікО лСУмОпОккя аПе ФТОХФбОккя лСгОмзФ; 
д) УмОбзО лСгОмзФ мО біглСбігкО УФйО лСгОмзФ б ожнТСбСйФ екОпПккі; 
е) еОвОиькО УФйО зСрміб, сС лігиявОюмь УлиОмі е ФТОХФбОккяй лСгОмзФ; 
ж) бжзиюпПкС; 
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і) зСг мСбОТФ евігкС е ККМ ЗДД, гия лСУиФв - зСг лСУиФвж евігкС е ДПТдОбкжй 
зиОУжнізОмСТСй лТСгФзоії мО лСУиФв; лиОмкжзж лСгОмзіб, зТій бжлОгзіб лСУмОпОккя 
лігОзожекжХ мСбОТіб мО мСбОТіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, йОюмь лТОбС 
еОекОпОмж зСг мСбОТФ евігкС е ККМ ЗДД ОаС зСг лСУиФвж евігкС е ДПТдОбкжй 
зиОУжнізОмСТСй лТСгФзоії мО лСУиФв кПлСбкіУмю, ОиП кП йПкрП кід пСмжТж лПТржХ ожнТж 
біглСбігкСвС зСгФ; 

ї) бжзиюпПкС; 
Р) ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ. 
201.2. ЛСТйО мО лСТягСз еОлСбкПккя лСгОмзСбСї кОзиОгкСї еОмбПТгдФюмьУя 

оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

201.3. К ТОеі ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя Ф лСгОмзСбіР кОзиОгкіР ТСажмьУя еОлжУ "БПе 
ЙДВ" е лСУжиОккяй кО біглСбігкі лФкзмж (ліглФкзмж), УмОммі, лігТСегіиж, ТСегіиж оьСвС 
КСгПзУФ мО/ОаС йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ, язжйж лПТПгаОпПкС ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй. 

201.4. АаеОо лПТржР бжзиюпПкС. 
ЙиОмкжзж лСгОмзФ б ТОеі егіРУкПккя лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, лСУмОпОккя язжХ йОє 

аПелПТПТбкжР ОаС ТжмйіпкжР ХОТОзмПТ: 
 лСзФлояй - лиОмкжзОй лСгОмзФ - йСдФмь УзиОгОмж кП ліекірП СУмОккьСвС гкя йіУяоя, 

б язСйФ егіРУкПкС мОзі лСУмОпОккя, ебПгПкі лСгОмзСбі кОзиОгкі кО зСдкСвС лиОмкжзО 
лСгОмзФ, е язжй лСУмОпОккя йОюмь мОзжР ХОТОзмПТ, е ФТОХФбОккяй ФУьСвС СаУявФ 
лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв біглСбігкСйФ лиОмкжзФ лТСмявСй лПТіСгФ, еО язжР 
УзиОгОємьУя мОзО лСгОмзСбО кОзиОгкО, лТСмявСй мОзСвС йіУяоя; 

 лСзФлояй - СУСаОй, кП еОТПєУмТСбОкжй лиОмкжзОйж лСгОмзФ, - йСдФмь УзиОгОмж кП 
ліекірП СУмОккьСвС гкя йіУяоя, б язСйФ егіРУкПкС мОзі лСУмОпОккя, ебПгПкФ 
лСгОмзСбФ кОзиОгкФ е ФТОХФбОккяй бУьСвС СаУявФ лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв мОзжй 
лСзФлояй, е язжйж лСУмОпОккя йОюмь мОзжР ХОТОзмПТ лТСмявСй лПТіСгФ, еО язжР 
УзиОгОємьУя мОзО лСгОмзСбО кОзиОгкО, лТСмявСй мОзСвС йіУяоя. 

К ТОеі язсС УмОкСй кО гОмФ УзиОгПккя еОекОпПкжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ УФйО зСрміб, 
сС кОгіРриО кО ТОХФкСз Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв лТСгОбоя яз 
СлиОмО (лПТПгСлиОмО) еО мСбОТж/лСУиФвж, лПТПбжсФє бОТміУмь лСУмОбиПкжХ мСбОТіб/лСУиФв 
лТСмявСй йіУяоя, мОзП лПТПбжсПккя ббОдОємьУя лСлПТПгкьСю СлиОмСю (ОбОкУСй), кО УФйФ 
язСї УзиОгОємьУя лСгОмзСбО кОзиОгкО Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ кП ліекірП СУмОккьСвС гкя 
мОзСвС йіУяоя. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ Тжмйіпкжй ХОТОзмПТСй лСУмОпОккя ббОдОємьУя лСУмОпОккя 
мСбОТіб/лСУиФв СгкСйФ лСзФлою гбО мО аіиьрП ТОеіб кО йіУяоь. 

ЙСгОмзСбО кОзиОгкО йСдП аФмж УзиОгПкО еО сСгПккжйж лігУФйзОйж СлПТОоіР (язсС 
лСгОмзСбО кОзиОгкО кП аФиО УзиОгПкО кО оі СлПТОоії) Ф ТОеі: 

 егіРУкПккя лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв еО вСмібзФ зікоПбСйФ УлСджбОпПбі (язжР кП є 
лиОмкжзСй лСгОмзФ), ТСеТОХФкзж еО язі лТСбСгямьУя пПТПе зОУФ / ТПєУмТОмСТж 
ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкі ТПєУмТОмСТж ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, ОаС 
пПТПе аОкз, кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ лСУиФв пж лиОмідкжР лТжУмТіР 
(аПелСУПТПгкьС кО ТОХФкСз лСУмОпОиькжзО); 

 бжлжУзж мТОкУлСТмкжХ збжмзіб, вСмПиькжХ ТОХФкзіб ОаС ТОХФкзіб, язі бжУмОбияюмьУя 
лиОмкжзФ лСгОмзФ еО лСУиФвж еб'яезФ, ікрі лСУиФвж, бОТміУмь язжХ бжекОпОємьУя еО 
лСзОекжзОйж лТжиОгіб СаиізФ, сС йіУмямь еОвОиькФ УФйФ лиОмПдФ, УФйФ лСгОмзФ мО 
лСгОмзСбжР кСйПТ лСУмОпОиькжзО (лТСгОбоя), зТій мжХ, нСТйО язжХ бУмОкСбиПкО 
йідкОТСгкжйж УмОкгОТмОйж; 

 кОгОккя лиОмкжзФ лСгОмзФ зОУСбжХ пПзіб, сС йіУмямь УФйФ лСУмОбиПкжХ 
мСбОТіб/лСУиФв, еОвОиькФ УФйФ кОТОХСбОкСвС лСгОмзФ (е бжекОпПккяй ніУзОиькСвС мО 
лСгОмзСбСвС кСйПТіб лСУмОпОиькжзО). 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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ЙиОмкжзж лСгОмзФ б ТОеі егіРУкПккя лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, аОеО СлСгОмзФбОккя 
язжХ, бжекОпПкО біглСбігкС гС УмОмПР 188 і 189 оьСвС КСгПзУФ, лПТПбжсФє нОзмжпкФ оікФ 
лСУмОпОккя мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв, йСдФмь УзиОУмж кП ліекірП СУмОккьСвС гкя йіУяоя, б 
язСйФ егіРУкПкС мОзі лСУмОпОккя, ебПгПкФ лСгОмзСбФ кОзиОгкФ е ФТОХФбОккяй УФй лСгОмзФ, 
ТСеТОХСбОкжХ бжХСгяпж е лПТПбжсПккя аОеж СлСгОмзФбОккя кОг нОзмжпкСю оікСю, 
бжекОпПкжХ СзТПйС лС зСдкіР СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв. 

201.5. Дия СлПТОоіР, сС СлСгОмзСбФюмьУя, і СлПТОоіР, ебіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя, 
УзиОгОюмьУя СзТПйі лСгОмзСбі кОзиОгкі. 

201.6. ВжзиюпПкС. 
201.7. ЙСгОмзСбО кОзиОгкО УзиОгОємьУя кО зСдкП лСбкП ОаС пОУмзСбП лСУмОпОккя 

мСбОТіб/лСУиФв, О мОзСд кО УФйФ зСрміб, сС кОгіРриж кО ТОХФкСз Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ 
кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв яз лСлПТПгкя СлиОмО (ОбОкУ). 

К ТОеі язсС пОУмзО мСбОТіб/лСУиФв, лСУиФв кП йіУмжмь бігСзТПйиПкСї бОТмСУмі, лПТПиіз 
(кСйПкзиОмФТО) пОУмзСбС лСУмОбиПкжХ мСбОТіб/лСУиФв еОекОпОємьУя б гСгОмзФ гС 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, мО бТОХСбФємьУя лТж 
бжекОпПккі еОвОиькжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь. 

201.8. ЙТОбС кО кОТОХФбОккя лСгОмзФ мО УзиОгОккя лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ кОгОємьУя 
бжзиюпкС СУСаОй, еОТПєУмТСбОкжй яз лиОмкжзж лСгОмзФ б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
УмОммПю 183 оьСвС КСгПзУФ. 

201.9. ЗП гОє лТОбО кО бігкПУПккя УФй лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ лСгОмзСбО 
кОзиОгкО, УзиОгПкО лиОмкжзСй, ебіиькПкжй біг УлиОмж лСгОмзФ еО ТірПккяй УФгФ, ліУия 
кОаТОккя пжккСУмі мОзжй ТірПккяй УФгФ. 

201.10. ЙТж егіРУкПккі СлПТОоіР е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв лиОмкжз лСгОмзФ - 
лТСгОбПоь мСбОТіб/лСУиФв еСаСб'яеОкжР б ФУмОкСбиПкі мПТйікж УзиОУмж лСгОмзСбФ 
кОзиОгкФ, еОТПєУмТФбОмж її б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО кОгОмж лСзФлою еО 
РСвС бжйСвСю. 

ЙСгОмзСбО кОзиОгкО, УзиОгПкО мО еОТПєУмТСбОкО б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР егіРУкює СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, є гия 
лСзФлоя мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв лігУмОбСю гия кОТОХФбОккя УФй лСгОмзФ, сС бігкСУямьУя гС 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ. 

ЙСгОмзСбО кОзиОгкО мО/ОаС ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя гС кПї, УзиОгПкі мО еОТПєУмТСбОкі 
ліУия 1 ижлкя 2017 ТСзФ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР 
егіРУкює СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, є гия лСзФлоя мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв 
гСУмОмкьСю лігУмОбСю гия кОТОХФбОккя УФй лСгОмзФ, сС бігкСУямьУя гС лСгОмзСбСвС 
зТПгжмФ, мО кП лСмТПаФє аФгь-язСвС ікрСвС гСгОмзСбСвС лігмбПТгдПккя. 

ЙСгОмзСбі кОзиОгкі, язі кП кОгОюмьУя лСзФлою, О мОзСд лСгОмзСбі кОзиОгкі, УзиОгПкі еО 
СлПТОоіяйж е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, язі ебіиькПкі біг СлСгОмзФбОккя, лігиявОюмь 
ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

ЙігмбПТгдПккяй лТСгОбою лТС лТжРкяммя РСвС лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ є збжмОкоія б ПиПзмТСккСйФ 
бжвиягі Ф мПзУмСбСйФ нСТйОмі, язО кОгУжиОємьУя лТСмявСй СлПТОоіРкСвС гкя. 

З йПмСю СмТжйОккя лСгОмзСбСї кОзиОгкСї/ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, еОТПєУмТСбОкжХ б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, лСзФлПоь кОгУжиОє б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі еОлжм 
гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, еО язжй СмТжйФє б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі 
лСбігСйиПккя лТС ТПєУмТОоію лСгОмзСбСї кОзиОгкСї/ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО лСгОмзСбФ кОзиОгкФ/ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя б 
ПиПзмТСккСйФ бжвиягі. МОзі лСгОмзСбО кОзиОгкО/ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя ббОдОюмьУя 
еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО СмТжйОкжйж лСзФлоПй. 

ЙСзФлою мСбОТіб/лСУиФв лСгОмзСбО кОзиОгкО / ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя йСдФмь аФмж 
кОгОкі лТСгОбоПй мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб 
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КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСбіТпі лСУиФвж". 

З йПмСю СмТжйОккя лТСгОбоПй еОТПєУмТСбОкСвС б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, сС лігиявОє ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ лСзФлоПй, мОзжР лТСгОбПоь кОгУжиОє б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі еОлжм гС ЄгжкСвС 
ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, еО язжй СмТжйФє б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі лСбігСйиПккя лТС 
ТПєУмТОоію ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО 
ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі. МОзжР ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя 
ббОдОємьУя еОТПєУмТСбОкжй б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО СмТжйОкжйж 
лТСгОбоПй. 

ДОмСю мО пОУСй кОгОккя лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б 
ПиПзмТСккСйФ бжвиягі гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, є гОмО мО пОУ, еОнізУСбОкі Ф збжмОкоії. 

ЯзсС кОгіУиОкі лСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя УнСТйСбОкС е лСТФрПккяй 
бжйСв, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 201.1 оієї УмОммі мО/ОаС лФкзмСй 192.1 УмОммі 192 оьСвС 
КСгПзУФ, О мОзСд Ф ТОеі еФлжкПккя ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя біглСбігкС гС лФкзмФ 201.16 оієї УмОммі, лТСмявСй СлПТОоіРкСвС гкя 
лТСгОбою/лСзФлою кОгУжиОємьУя збжмОкоія б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі Ф мПзУмСбСйФ нСТйОмі 
лТС кПлТжРкяммя їХ б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі ОаС еФлжкПккя їХ ТПєУмТОоії іе еОекОпПккяй 
лТжпжк. 

ЙСйжизж б ТПзбіежмОХ, бжекОпПкжХ лФкзмСй 201.1 оієї УмОммі (зТій зСгФ мСбОТФ евігкС е 
ККМ ЗДД), язі кП еОбОдОюмь ігПкмжнізФбОмж егіРУкПкФ СлПТОоію, її ейіУм (мСбОТ/лСУиФвФ, сС 
лСУмОпОюмьУя), лПТіСг, УмСТСкж мО УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, кП йСдФмь аФмж лТжпжкСю 
кПлТжРкяммя лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ Ф ПиПзмТСккСйФ бжвиягі. 

КбжмОкоія лТС еФлжкПккя ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя 
кОгУжиОємьУя СгкСпОУкС лТСгОбою мО лСзФлою лиОмкжзФ лСгОмзФ. 

ЯзсС лТСмявСй СлПТОоіРкСвС гкя кП кОгіУиОкС збжмОкоії лТС лТжРкяммя ОаС кПлТжРкяммя, 
ОаС еФлжкПккя ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, мОзО лСгОмзСбО 
кОзиОгкО ббОдОємьУя еОТПєУмТСбОкСю б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

КПєУмТОоія лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лСбжккО егіРУкюбОмжУя е 
ФТОХФбОккяй вТОкжпкжХ УмТСзіб: 

 гия лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
УзиОгПкжХ е 1 лС 15 зОиПкгОТкжР гПкь (бзиюпкС) зОиПкгОТкСвС йіУяоя, - гС 
СУмОккьСвС гкя (бзиюпкС) зОиПкгОТкСвС йіУяоя, б язСйФ бСкж УзиОгПкі; 

 гия лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
УзиОгПкжХ е 16 лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь (бзиюпкС) зОиПкгОТкСвС йіУяоя, - гС 
15 зОиПкгОТкСвС гкя (бзиюпкС) зОиПкгОТкСвС йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б 
язСйФ бСкж УзиОгПкі; 

 гия ебПгПкжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС мОзжХ 
ебПгПкжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ еО СлПТОоіяйж, бжекОпПкжйж лФкзмСй 
198.5 УмОммі 198 мО лФкзмСй 199.1 УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ, - лТСмявСй 20 
зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй йіУяоя, б язСйФ бСкж 
УзиОгПкі; 

 гия ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, УзиОгПкжХ лСУмОпОиькжзСй мСбОТіб/лСУиФв гС 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, сС УзиОгПкО кО СмТжйФбОпО - лиОмкжзО лСгОмзФ, б язжХ 
лПТПгаОпОємьУя ейПкрПккя УФйж зСйлПкУОоії бОТмСУмі мСбОТіб/лСУиФв їХ 
лСУмОпОиькжзФ, - лТСмявСй 15 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя мОзСвС ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбСї кОзиОгкСї СмТжйФбОпПй (лСзФлоПй). 

К ТОеі лСТФрПккя мОзжХ УмТСзіб еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії евігкС е ожй КСгПзУСй. 
ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ 

лСгОмзСбФ кОзиОгкФ мО/ОаС ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя, УзиОгПкі лСпжкОюпж е 1 ижлкя 2015 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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ТСзФ, б язжХ еОвОиькО УФйО лСгОмзФ кП лПТПбжсФє УФйФ, СапжУиПкФ біглСбігкС гС лФкзмФ 
2001.3 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ. 

ЯзсС УФйО, бжекОпПкО біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.3 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ, є йПкрСю, 
кід УФйО лСгОмзФ б лСгОмзСбіР кОзиОгкіР мО/ОаС ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя, язі лиОмкжз 
лСбжкПк еОТПєУмТФбОмж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, мС лиОмкжз еСаСб'яеОкжР 
лПТПТОХФбОмж лСмТіакФ УФйФ зСрміб іе УбСвС ТОХФкзФ Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ 
лиОмідкжХ лСУиФв кО УбіР ТОХФкСз б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь. 

ЙСТягСз бПгПккя ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. ЙСзФлПоь йОє лТОбС ебіТямж гОкі СмТжйОкСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї кО 
біглСбігкіУмь іе гОкжйж ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

ВігУФмкіУмь нОзмФ ТПєУмТОоії лиОмкжзСй лСгОмзФ - лТСгОбоПй мСбОТіб/лСУиФв лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ кП гОє лТОбО лСзФлою кО бзиюпПккя 
УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ мО кП ебіиькяє лТСгОбоя біг 
СаСб'яезФ бзиюпПккя УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, бзОеОкСї б лСгОмзСбіР кОзиОгкіР, гС 
УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО біглСбігкжР ебімкжР лПТіСг. 

ВжябиПккя ТСеаідкСУмПР гОкжХ лСгОмзСбСї гПзиОТОоії мО гОкжХ ЄгжкСвС ТПєУмТФ 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ є лігУмОбСю гия лТСбПгПккя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж 
гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї бжїекСї лПТПбіТзж лТСгОбоя мО Ф біглСбігкжХ бжлОгзОХ 
лСзФлоя мСбОТіб/лСУиФв. 

К ТОеі гСлФсПккя лТСгОбоПй мСбОТіб/лСУиФв лСйжиСз лТж еОекОпПккі СаСб'яезСбжХ 
ТПзбіежміб лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 201.1 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, 
мО/ОаС лСТФрПккя лТСгОбоПй/лСзФлоПй вТОкжпкжХ мПТйікіб ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ (зТій лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, ТПєУмТОоія 
язжХ еФлжкПкО евігкС е лФкзмСй 201.16 оієї УмОммі) лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя лСзФлПоь/лТСгОбПоь мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв йОє лТОбС гСгОмж гС лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії еО ебімкжР лСгОмзСбжР лПТіСг еОябФ іе УзОТвСю кО мОзСвС лТСгОбоя/лСзФлоя. 
МОзП лТОбС еаПТівОємьУя еО кжй лТСмявСй 365 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО вТОкжпкжй 
мПТйікСй лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, Ф язСйФ кП кОгОкС 
лСгОмзСбФ кОзиОгкФ ОаС гСлФсПкС лСйжизж лТж еОекОпПккі СаСб'яезСбжХ ТПзбіежміб 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС лСТФрПкС вТОкжпкі мПТйікж ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. ДС еОябж гСгОюмьУя зСлії гСзФйПкміб, сС еОУбігпФюмь нОзм УлиОмж 
лСгОмзФ Ф еб'яезФ е лТжгаОккяй мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв, ОаС зСлії лПТбжккжХ гСзФйПкміб, 
УзиОгПкжХ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б 
КзТОїкі", сС лігмбПТгдФюмь нОзм СмТжйОккя мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв. 

ЙТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя кОгХСгдПккя мОзСї еОябж іе УзОТвСю е ФТОХФбОккяй 
бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ліглФкзмСй 78.1.9 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ, зСкмТСиююпжР 
СТвОк еСаСб'яеОкжР лТСбПУмж гСзФйПкмОиькФ лПТПбіТзФ еОекОпПкСвС лТСгОбоя гия 
е'яУФбОккя гСУмСбіТкСУмі мО лСбкСмж кОТОХФбОккя кжй еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ еО мОзСю 
СлПТОоією. 

АаеОо гбОгоямь УьСйжР бжзиюпПкС. 
201.11. ЙігУмОбСю гия кОТОХФбОккя УФй лСгОмзФ, сС бігкСУямьУя гС лСгОмзСбСвС 

зТПгжмФ аПе СмТжйОккя лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, мОзСд є: 
О) мТОкУлСТмкжР збжмСз, вСмПиькжР ТОХФкСз ОаС ТОХФкСз, язжР бжУмОбияємьУя лиОмкжзФ 

лСгОмзФ еО лСУиФвж еб'яезФ, ікрі лСУиФвж, бОТміУмь язжХ бжекОпОємьУя еО лСзОекжзОйж 
лТжиОгіб СаиізФ, сС йіУмямь еОвОиькФ УФйФ лиОмПдФ, УФйФ лСгОмзФ мО лСгОмзСбжР кСйПТ 
лТСгОбоя, зТій мжХ, нСТйО язжХ бУмОкСбиПкО йідкОТСгкжйж УмОкгОТмОйж; 

а) зОУСбі пПзж, язі йіУмямь УФйФ СмТжйОкжХ мСбОТіб/лСУиФв, еОвОиькФ УФйФ кОТОХСбОкСвС 
лСгОмзФ (е бжекОпПккяй ніУзОиькСвС кСйПТО мО лСгОмзСбСвС кСйПТО лСУмОпОиькжзО). ЙТж 
оьСйФ е йПмСю мОзСвС кОТОХФбОккя еОвОиькО УФйО СмТжйОкжХ мСбОТіб/лСУиФв кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж 200 вТжбПкь еО гПкь (аПе ФТОХФбОккя лСгОмзФ). 
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К ТОеі бжзСТжУмОккя лиОмкжзОйж гия ТСеТОХФкзіб іе УлСджбОпОйж ТПєУмТОмСТіб 
ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкжХ ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР зОУСбжР 
пПз лСбжкПк йіУмжмж гОкі лТС еОвОиькФ УФйФ зСрміб, сС лігиявОє УлиОмі лСзФлоПй е 
ФТОХФбОккяй лСгОмзФ, мО УФйФ оьСвС лСгОмзФ, сС УлиОпФємьУя Ф УзиОгі еОвОиькСї УФйж. 

ЙСТягСз СапжУиПккя мО кОзСлжпПккя ТПєУмТОмСТОйж ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО 
ніУзОиькжй УПТбПТСй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ УФй лСгОмзФ бУмОкСбиює КОаікПм ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 

б) аФХвОимПТУьзО гСбігзО, УзиОгПкО біглСбігкС гС лФкзмФ 36 лігТСегіиФ 2 ТСегіиФ XX 
оьСвС КСгПзУФ; 

в) лСгОмзСбО кОзиОгкО, УзиОгПкО лиОмкжзСй лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 208.2 УмОммі 
208 оьСвС КСгПзУФ мО еОТПєУмТСбОкО б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

201.111. ЙиОмкжз лСгОмзФ бПгП ТПєУмТ гСзФйПкміб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ "О" - "б" лФкзмФ 
201.11 оієї УмОммі. 

201.12. К ТОеі ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гСзФйПкмСй, сС лСУбігпФє 
лТОбС кО бігкПУПккя УФй лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, ббОдОємьУя йжмкО гПзиОТОоія, 
СнСТйиПкО біглСбігкС гС бжйСв еОзСкСгОбУмбО, язО лігмбПТгдФє УлиОмФ лСгОмзФ. 

Дия СлПТОоіР е лСУмОпОккя лСУиФв кПТПежгПкмСй кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
гСзФйПкмСй, сС лСУбігпФє лТОбС кО бігкПУПккя УФй лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, 
ббОдОємьУя лСгОмзСбО кОзиОгкО, УзиОгПкО лиОмкжзСй еО мОзжйж СлПТОоіяйж мО 
еОТПєУмТСбОкО б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО язСю 
бзиюпПкі гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії біглСбігкСвС ебімкСвС лПТіСгФ. 

201.13. Дия ніежпкжХ СУіа, кП еОТПєУмТСбОкжХ яз УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, сС ббСеямь 
мСбОТж (лТПгйПмж) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б СаУявОХ, язі лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю 
евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, СнСТйиПккя йжмкСї гПзиОТОоії лТжТібкюємьУя гС лСгОккя 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї. 

201.14. ЙиОмкжзж лСгОмзФ еСаСб'яеОкі бПУмж СзТПйжР Саиіз СлПТОоіР е лСУмОпОккя мО 
лТжгаОккя мСбОТіб/лСУиФв, язі лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю, О мОзСд язі кП є Са'єзмОйж 
СлСгОмзФбОккя мО ебіиькПкі біг СлСгОмзФбОккя евігкС е ожй ТСегіиСй. 

201.15. ЗбПгПкі ТПеФиьмОмж мОзСвС СаиізФ бігСаТОдОюмьУя б лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ, 
нСТйО язжХ бУмОкСбиюємьУя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 46 оьСвС КСгПзУФ. 

201.16. КПєУмТОоія лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ йСдП аФмж еФлжкПкО б лСТягзФ мО кО лігУмОбОХ, бжекОпПкжХ 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 202. Збімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж 
202.1. Збімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй є Сгжк зОиПкгОТкжР йіУяоь е ФТОХФбОккяй мОзжХ 

СУСаижбСУмПР: 
О) язсС СУСаО ТПєУмТФємьУя яз лиОмкжз лСгОмзФ е ікрСвС гкя, кід лПТржР гПкь 

зОиПкгОТкСвС йіУяоя, лПТржй ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй є лПТіСг, язжР 
ТСелСпжкОємьУя біг гкя мОзСї ТПєУмТОоії мО еОзікпФємьУя СУмОккій гкПй лПТрСвС лСбкСвС 
зОиПкгОТкСвС йіУяоя; 

а) язсС лСгОмзСбО ТПєУмТОоія СУСаж ОкФиюємьУя б ікржР гПкь, кід СУмОккіР гПкь 
зОиПкгОТкСвС йіУяоя, мС СУмОккій ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй є лПТіСг, язжР 
ТСелСпжкОємьУя е лПТрСвС гкя мОзСвС йіУяоя мО еОзікпФємьУя гкПй мОзСвС ОкФиюбОккя. 

202.2. ВжзиюпПкС. 

ЛмОммя 203. ЙСТягСз кОгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії мО УмТСзж ТСеТОХФкзіб е аюгдПмСй 
203.1. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія лСгОємьУя еО аОеСбжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, сС 

гСТібкює зОиПкгОТкСйФ йіУяою, лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій 
зОиПкгОТкжй гкПй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) йіУяоя. 

203.2. ЛФйО лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, еОекОпПкО лиОмкжзСй лСгОмзФ б лСгОкіР кжй 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, лігиявОє УлиОмі лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО 
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СУмОккій гкПй біглСбігкСвС вТОкжпкСвС УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 203.1 оієї УмОммі 
гия лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії. 

ЛмОммя 204. ВжзиюпПкО. 
ЛмОммя 205. ВжзиюпПкО. 

ЛмОммя 206. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР ліг пОУ лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж еОиПдкС біг СаТОкСвС йжмкСвС ТПджйФ 

206.1. Йіг пОУ ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж УФйж лСгОмзФ лігиявОюмь 
УлиОмі гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ лиОмкжзОйж лСгОмзФ гС/ОаС кО гПкь лСгОккя йжмкСї 
гПзиОТОоії аПелСУПТПгкьС кО єгжкжР зОекОпПРУьзжР ТОХФкСз, зТій СлПТОоіР, еО язжйж 
кОгОємьУя ебіиькПккя (ФйСбкП ебіиькПккя) біг СлСгОмзФбОккя. 

206.2. ИлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі 
ійлСТмФ СлСгОмзСбФюмьУя лСгОмзСй еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 194.1.1 лФкзмФ 
194.1 УмОммі 194 оьСвС КСгПзУФ, зТій СлПТОоіР: 

206.2.1. іе ббПеПккя мСбОТіб, ебіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 197 мО 
лігТСегіиФ 2 ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, 
ТОмжнізСбОкжХ ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж; 

206.2.2. іе ббПеПккя іе ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС аФиж лСйісПкі б 
йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мО б йПдОХ бжекОпПкСвС 
Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж УмТСзФ лСбПТмОюмьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж: 

 Ф мСйФ УОйСйФ УмОкі, б язСйФ бСкж аФиж бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, е 
гСмТжйОккяй ФйСб, бУмОкСбиПкжХ Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж; 

 Ф бігТПйСкмСбОкСйФ бжвиягі, язсС ТПйСкм лТСбПгПкС б ТОйзОХ вОТОкміРкжХ 
еСаСб'яеОкь; 

206.2.3. іе ббПеПккя е пОУмзСбжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС аФиж 
лСйісПкі: 

 Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж (зТій еОекОпПкжХ Ф 
лФкзмі 206.2.2 оієї УмОммі) мО б йПдОХ бжекОпПкСвС Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж УмТСзФ 
лСбПТмОюмьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. ЛлиОмі лігиявОє лСежмжбкО Тіекжоя йід 
УФйОйж лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкжйж бжХСгяпж іе аОеж СлСгОмзФбОккя лТСгФзміб 
лПТПТСазж мО аОеж СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, бжбПеПкжХ еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж гия лПТПТСазж, бжекОпПкжйж еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж лФкзмСй 190.1 
УмОммі 190 оьСвС КСгПзУФ; 

 Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мО б йПдОХ бжекОпПкСвС 
Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж УмТСзФ кП бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 
ЛлиОмі лігиявОє УФйО лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкО бжХСгяпж іе аОеж СлСгОмзФбОккя, 
бжекОпПкСї еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж лФкзмСй 190.1 УмОммі 190 оьСвС КСгПзУФ, 
мСбОТіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гия лПТПТСазж. 

206.3. ИлПТОоії іе ббПеПккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі ТПійлСТмФ ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя, зТій СлПТОоіР іе ббПеПккя біглСбігкС гС лФкзмФ 3 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 78 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, сС СлСгОмзСбФюмьУя лСгОмзСй еО УмОбзСю, бжекОпПкСю 
ліглФкзмСй 194.1.1 лФкзмФ 194.1 УмОммі 194 оьСвС КСгПзУФ. 

206.4. ИлПТОоії е бжбПеПккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі ПзУлСТмФ СлСгОмзСбФюмьУя еО 
УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 195.1.1 лФкзмФ 195.1 УмОммі 195 оьСвС КСгПзУФ. 

206.5. ИлПТОоії е бжбПеПккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі ТППзУлСТмФ ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя, зТій СлПТОоіР е бжбПеПккя біглСбігкС гС лФкзміб 3 (сСгС мСбОТіб Ф бжвиягі 
лТСгФзміб їХ лПТПТСазж) мО 5 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 86 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, сС 
СлСгОмзСбФюмьУя лСгОмзСй еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 195.1.1 лФкзмФ 195.1 УмОммі 
195 оьСвС КСгПзУФ. 

206.6. ДС СлПТОоіР іе ббПеПккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ еОУмСУСбФємьУя 
ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв мО СайПдПкь, 
бУмОкСбиПкжХ виОбСю 17 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 
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206.7. ДС СлПТОоіР іе ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ОаС 
ФйСбкП пОУмзСбП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв мО СайПдПкь, 
бУмОкСбиПкжХ виОбСю 18 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж: 

206.7.1. ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя еОУмСУСбФємьУя гС мСбОТіб мО б 
лСТягзФ, бжекОпПкжХ УмОммПю 105 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

206.7.2. ФйСбкП пОУмзСбП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя еОУмСУСбФємьУя гС мСбОТіб мО б 
лСТягзФ, бжекОпПкжХ УмОммПю 106 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. ЛлиОпПкі УФйж лСгОмзФ 
бзиюпОюмьУя лиОмкжзСй гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ Ф ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі, 
б язСйФ аФиС УлиОпПкС лСгОмСз. 

206.8. ДС СлПТОоіР іе бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж б йжмкСйФ 
ТПджйі мжйпОУСбСвС бжбПеПккя еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 19 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

206.9. ДС СлПТОоіР іе бжбПеПккя мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж кО йжмкжР УзиОг мО 
СлПТОоіР іе ббПеПккя мСбОТіб е-еО йПд йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж кО йжмкжР УзиОг 
еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв 
мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 20 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

206.10. ИлПТОоії е мСбОТОйж, лСйісПкжйж б йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж, 
СлСгОмзСбФюмьУя б мОзСйФ лСТягзФ: 

206.10.1. СлПТОоії е бжбПеПккя мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж гС біиькСї йжмкСї еСкж 
СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 195.1.1 лФкзмФ 195.1 УмОммі 195 оьСвС 
КСгПзУФ; 

206.10.2. гС СлПТОоіР іе ббПеПккя мСбОТіб е-еО йПд йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж гС біиькСї 
йжмкСї еСкж еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя еО ФйСбж 
гСмТжйОккя бжйСв мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 21 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

206.10.3. СлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лТСгФзміб лПТПТСазж мСбОТіб, 
лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж, СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю, бжекОпПкСю 
ліглФкзмСй 194.1.1 лФкзмФ 194.1 УмОммі 194 оьСвС КСгПзУФ, мО УлиОмСю лТСоПкміб, сС 
лігиявОиж а УлиОмі Ф ТОеі ТСеУмТСпПккя ОаС бігУмТСпПккя УлиОмж лСгОмзФ біглСбігкС гС 
УмОммі 100 оьСвС КСгПзУФ. 

206.11. ИлПТОоії е мСбОТОйж, лСйісПкжйж б йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі, 
СлСгОмзСбФюмьУя Ф мОзСйФ лСТягзФ: 

206.11.1. гС СлПТОоіР іе ббПеПккя мСбОТіб е-еО йПд йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж б йОвОежк 
аПейжмкСї мСТвібиі еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя еО ФйСбж 
гСмТжйОккя бжйСв мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 22 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

206.11.2. СлПТОоії е бжбПеПккя мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж б йОвОежк аПейжмкСї 
мСТвібиі СлСгОмзСбФюмьУя біглСбігкС гС ліглФкзмФ 195.1.1 лФкзмФ 195.1 УмОммі 195 оьСвС 
КСгПзУФ. 

206.12. ДС СлПТОоіР іе ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б йжмкСйФ ТПджйі 
лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя 
еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 23 ЖжмкСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж. 

206.13. ДС СлПТОоіР іе бжбПеПккя мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі 
лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 24 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

206.14. ДС СлПТОоіР іе ббПеПккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя 
еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв 
мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 25 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 
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206.15. ИлПТОоії іе ббПеПккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж Ф 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ виОбСю 26 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй. 

206.16. К ТОеі бмТОмж мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй Ф йжмкжХ ТПджйОХ, 
б язжХ кОгОкС ебіиькПккя ОаС ФйСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, кПоіиьСбСвС 
бжзСТжУмОккя ожХ мСбОТіб ОаС б ТОеі кПбжзСкОккя Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі Жжмкжй зСгПзУСй 
КзТОїкж, еОХСгіб сСгС еОбПТрПккя мОзжХ йжмкжХ ТПджйіб СУСаО, біглСбігОиькО еО 
гСмТжйОккя йжмкСвС ТПджйФ, еСаСб'яеОкО УлиОмжмж УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, кО язФ 
аФиС кОгОкП мОзП ебіиькПккя ОаС ФйСбкП ебіиькПккя, мО лПкю, кОТОХСбОкФ біглСбігкС гС 
УмОммі 129 оьСвС КСгПзУФ, ТСеТОХСбОкФ е гкя кОгОккя ебіиькПккя ОаС ФйСбкСвС ебіиькПккя 
біг СлСгОмзФбОккя. 

ЛмОммя 207. ЙСТягСз СлСгОмзФбОккя мФТСлПТОмСТУьзСї мО мФТОвПкмУьзСї гіяиькСУмі 
207.1. Мією УмОммПю бУмОкСбиююмьУя СУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя мФТжУмжпкСвС 

лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж), сС кОгОюмьУя мФТжУмжпкжй СлПТОмСТСй мО мФТжУмжпкжй 
ОвПкмСй біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. МФТжУмжпкжР лТСгФзм, яз зСйлиПзУ мФТжУмжпкжХ 
лСУиФв, е йПмСю СлСгОмзФбОккя ТСевиягОємьУя яз єгжкО лСУиФвО. 

207.2. БОеСю СлСгОмзФбОккя б ТОеі лТСбПгПккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя мФТжУмжпкжй 
СлПТОмСТСй мФТжУмжпкСвС лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж), лТжекОпПкСвС гия РСвС 
УлСджбОккя (СмТжйОккя) кО мПТжмСТії КзТОїкж, є бжкОвСТСгО, язО бжекОпОємьУя яз Тіекжоя 
йід бОТміУмю лСУмОбиПкСвС кжй мФТжУмжпкСвС лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж) мО бОТміУмю 
бжмТОм, лСкПУПкжХ мОзжй мФТжУмжпкжй СлПТОмСТСй бкОУиігСз лТжгаОккя (УмбСТПккя) 
мОзСвС мФТжУмжпкСвС лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж). 

207.3. БОеСю СлСгОмзФбОккя б ТОеі лТСбПгПккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя кО мПТжмСТії 
КзТОїкж мФТжУмжпкжй СлПТОмСТСй мФТжУмжпкСвС лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж), 
лТжекОпПкСвС гия РСвС УлСджбОккя (СмТжйОккя) еО йПдОйж мПТжмСТії КзТОїкж, є 
бжкОвСТСгО, язО бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід бОТміУмю лСУмОбиПкСвС кжй мФТжУмжпкСвС 
лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж) мО бОТміУмю бжмТОм, лСкПУПкжХ мОзжй мФТжУмжпкжй 
СлПТОмСТСй бкОУиігСз лТжгаОккя (УмбСТПккя) мОзСвС мФТжУмжпкСвС лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї 
лСУиФвж). 

207.4. БОеСю СлСгОмзФбОккя мФТжУмжпкСвС СлПТОмСТО, язжР егіРУкює лСУПТПгкжоьзФ 
гіяиькіУмь кО мПТжмСТії КзТОїкж е ФзиОгОккя гСвСбСТіб кО мФТжУмжпкП СаУиФвСбФбОккя е 
ікСеПйкжйж УФа'єзмОйж мФТжУмжпкСї гіяиькСУмі, є бжкОвСТСгО, язО кОТОХСбФємьУя 
(бжлиОпФємьУя) РСйФ мОзжй ікСеПйкжй УФа'єзмСй мФТжУмжпкСї гіяиькСУмі, б мСйФ пжУиі 
рияХСй кОгОккя лТОбО УОйСУміРкС ФмТжйФбОмж кОиПдкФ мОзСйФ мФТСлПТОмСТФ УФйФ 
бжкОвСТСгж іе зСрміб, УлиОпПкжХ еОйСбкжзСй (УлСджбОпПй) мФТжУмжпкжХ лСУиФв. 

207.5. БОеСю СлСгОмзФбОккя гия СлПТОоіР, язі егіРУкююмьУя мФТжУмжпкжй ОвПкмСй, є 
бжкОвСТСгО, язО кОТОХСбФємьУя (бжлиОпФємьУя) мФТжУмжпкжй СлПТОмСТСй, ікржйж 
лСУмОпОиькжзОйж лСУиФв кО зСТжУмь мОзСвС мФТжУмжпкСвС ОвПкмО, Ф мСйФ пжУиі еО ТОХФкСз 
зСрміб, СмТжйОкжХ СУмОккій біг УлСджбОпО мФТжУмжпкСвС лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж). 

207.6. ЛФйж лСгОмзФ, УлиОпПкі (кОТОХСбОкі) лТж лТжгаОккі мСбОТіб/лСУиФв, язі 
бзиюпОюмьУя Ф бОТміУмь мФТжУмжпкСвС лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж), кП бігкСУямьУя гС 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ мО кП бзиюпОюмьУя гС аОеж СлСгОмзФбОккя мФТжУмжпкСвС СлПТОмСТО. 

ЛФйж лСгОмзФ, УлиОпПкі (кОТОХСбОкі) лТж лТжгаОккі мСбОТіб/лСУиФв, язі кП бзиюпОюмьУя Ф 
бОТміУмь мФТжУмжпкСвС лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж), бзиюпОюмьУя гС лСгОмзСбСвС 
зТПгжмФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф мФТжУмжпкСвС СлПТОмСТО лТж лСУмОпОккі 
мФТжУмжпкСвС лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж) є гОмО СнСТйиПккя гСзФйПкмО, сС еОУбігпФє 
нОзм лСУмОпОккя мФТжУмжпкСвС лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж). 

ДОмСю бжкжзкПккя лТОбО кО бігкПУПккя УФй лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ 
мФТжУмжпкСвС СлПТОмСТО лТж лТжгаОккі мСбОТіб/лСУиФв, язі кП бзиюпОюмьУя Ф бОТміУмь 
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мФТжУмжпкСвС лТСгФзмФ (мФТжУмжпкСї лСУиФвж), є гОмО СмТжйОккя мСбОТіб/лСУиФв, 
лігмбПТгдПкО лСгОмзСбСю кОзиОгкСю. 

207.7. ЛмОбзО лСгОмзФ, бжекОпПкО Ф ліглФкзмі "О" лФкзмФ 193.1 УмОммі 193 оьСвС ТСегіиФ, 
еОУмСУСбФємьУя гС аОеж СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкСї евігкС е лФкзмОйж 207.2 - 207.5 оієї 
УмОммі. 

ЛмОммя 208. ИлСгОмзФбОккя лСУиФв, сС лСУмОпОюмьУя кПТПежгПкмОйж, йіУоП лСУмОпОккя 
язжХ ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 

208.1. Мією УмОммПю бУмОкСбиююмьУя лТОбжиО СлСгОмзФбОккя Ф ТОеі лСУмОпОккя СУСаСю-
кПТПежгПкмСй лСУиФв, Ф мСйФ пжУиі ПиПзмТСккжХ лСУиФв, йіУоП кОгОккя язжХ ТСемОрСбОкП кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, СУСаі, язФ еОТПєУмТСбОкС яз лиОмкжз лСгОмзФ, пж аФгь-язіР ікріР 
СУСаі-ТПежгПкмФ - УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя, пж лСУміРкСйФ лТПгУмОбкжомбФ кПТПежгПкмО б 
КзТОїкі. 

ЙТОбжиО оієї УмОммі кП еОУмСУСбФюмьУя Ф ТОеі лСУмОпОккя ПиПзмТСккжХ лСУиФв СУСаСю-
кПТПежгПкмСй, язФ еОТПєУмТСбОкС яз лиОмкжзО лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.2 УмОммі 
2081 оьСвС КСгПзУФ, ніежпкіР СУСаі - ліглТжєйою, язФ кП еОТПєУмТСбОкС яз лиОмкжзО 
лСгОмзФ. 

208.2. ИмТжйФбОп лСУиФв, сС лСУмОпОюмьУя кПТПежгПкмОйж, йіУоП лСУмОпОккя язжХ 
ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, кОТОХСбФє лСгОмСз еО СУкСбкСю УмОбзСю лСгОмзФ 
ОаС еО УмОбзСю 7 бігУСмзіб гия лСУиФв, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж пПмбПТмжй - рСУмжй ліглФкзмФ 
"б" лФкзмФ 193.1 УмОммі 193 оьСвС КСгПзУФ, кО аОеФ СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкФ евігкС е 
лФкзмСй 190.2 УмОммі 190 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙТж оьСйФ СмТжйФбОп лСУиФв - лиОмкжз лСгОмзФ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 201 
оьСвС КСгПзУФ, УзиОгОє лСгОмзСбФ кОзиОгкФ іе еОекОпПккяй УФйж кОТОХСбОкСвС кжй 
лСгОмзФ, язО є лігУмОбСю гия бігкПУПккя УФй лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ Ф 
бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ. 

МОзО лСгОмзСбО кОзиОгкО лігиявОє СаСб'яезСбіР ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

208.3. ЯзсС СмТжйФбОпО лСУиФв еОТПєУмТСбОкС яз лиОмкжзО лСгОмзФ, УФйО кОТОХСбОкСвС 
лСгОмзФ бзиюпОємьУя гС УзиОгФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь гПзиОТОоії еО біглСбігкжР ебімкжР 
лПТіСг. 

208.4. ЯзсС СмТжйФбОпО лСУиФв кП еОТПєУмТСбОкС яз лиОмкжзО лСгОмзФ, мС лСгОмзСбО 
кОзиОгкО кП УзиОгОємьУя. ЛСТйО ТСеТОХФкзФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мОзСвС СмТжйФбОпО 
лСУиФв еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

208.5. ИмТжйФбОп лСУиФв лТжТібкюємьУя гС лиОмкжзО лСгОмзФ гия оіиПР еОУмСУФбОккя 
лТОбжи оьСвС ТСегіиФ сСгС УлиОмж лСгОмзФ, УмявкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ мО лТжмявкПккя 
гС біглСбігОиькСУмі еО лТОбСлСТФрПккя Ф УнПТі СлСгОмзФбОккя. 

208.51. ДСзФйПкмСй, сС лігмбПТгдФє нОзм лСУмОпОккя ПиПзмТСккжХ лСУиФв 
кПТПежгПкмСй, є аФгь-язжР гСзФйПкм, сС лігмбПТгдФє нОзм СлиОмж бОТмСУмі мОзжХ лСУиФв, Ф 
мСйФ пжУиі кОгіУиОкжР б ПиПзмТСккіР нСТйі еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ. 

208.6. ЙСиСдПккя оієї УмОммі кП лСржТююмьУя кО лСУмОпОккя СУСаСю-кПТПежгПкмСй, язФ 
кП еОТПєУмТСбОкС яз лиОмкжзО лСгОмзФ, лСУиФв е лігвСмСбзж гС екяммя і екяммя ПкПТвСаиСзіб 
НСТкСажиьУьзСї АДЛ е ПзУлиФОмОоії мО лПТПмбСТПккя Са'єзмО "КзТжммя" кО ПзСиСвіпкС 
аПелПпкФ УжУмПйФ, нікОкУФбОккя язжХ егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз зСрміб йідкОТСгкСї 
мПХкіпкСї гСлСйСвж, сС кОгОємьУя кО аПеСлиОмкіР мО аПелСбСТСмкіР СУкСбі, біглСбігкС гС 
лСиСдПкь КОйзСбСї ФвСгж йід КзТОїкСю мО ЄбТСлПРУьзжй аОкзСй ТПзСкУмТФзоії мО 
ТСебжмзФ УмСУСбкС гіяиькСУмі НСТкСажиьУьзСвС нСкгФ "КзТжммя" б КзТОїкі мО КвСгж лТС 
вТОкм (ЙТСПзмФ ягПТкСї аПелПзж НСТкСажиьУьзСї АДЛ) йід ЄбТСлПРУьзжй аОкзСй 
ТПзСкУмТФзоії мО ТСебжмзФ яз КСелСТягкжзСй зСрміб, кОгОкжХ евігкС е ГТОкмСй е КОХФкзО 
ягПТкСї аПелПзж, КТягСй КзТОїкж мО НСТкСажиьУьзСю ОмСйкСю ПиПзмТСУмОкоією. 
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ЛмОммя 2081. ИлСгОмзФбОккя ПиПзмТСккжХ лСУиФв, сС лСУмОпОюмьУя кПТПежгПкмОйж 
ніежпкжй СУСаОй, йіУоП лСУмОпОккя язжХ ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 

2081.1. Мією УмОммПю бУмОкСбиююмьУя лТОбжиО СлСгОмзФбОккя ПиПзмТСккжХ лСУиФв, 
йіУоП лСУмОпОккя язжХ ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, Ф ТОеі лСУмОпОккя мОзжХ 
лСУиФв ніежпкіР СУСаі, Ф мСйФ пжУиі ніежпкіР СУСаі - ліглТжєйою, язФ кП еОТПєУмТСбОкС яз 
лиОмкжзО лСгОмзФ (гОиі Ф оіР УмОммі - ніежпкО СУСаО), СУСаСю-кПТПежгПкмСй, язО бжекОпПкО 
ліглФкзмСй "г" ліглФкзмФ 14.1.139 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ і язФ еОТПєУмТСбОкС 
яз лиОмкжзО лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.2 оієї УмОммі. 

ЯзсС ПиПзмТСккі лСУиФвж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лСУмОпОюмьУя ніежпкіР СУСаі пПТПе 
лСУПТПгкжзО, мС гия оіиПР СлСгОмзФбОккя ожй лСгОмзСй ббОдОємьУя, сС лСУПТПгкжз є 
лСУмОпОиькжзСй мОзжХ ПиПзмТСккжХ лСУиФв. ЗО мОзСвС лСУПТПгкжзО, язсС бік є СУСаСю-
кПТПежгПкмСй, лСржТююмьУя лТОбжиО СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкі оією УмОммПю. 
ЙСиСдПккя оьСвС ОаеОоФ кП лСржТююмьУя кО СУіа-кПТПежгПкміб, язі лСУмОпОюмь ПиПзмТСккі 
лСУиФвж еО лСУПТПгкжоьзжйж гСвСбСТОйж Ф ТОеі, язсС Ф ТОХФкзОХ (збжмОкоіяХ), кОгОкжХ 
еОйСбкжзОй ПиПзмТСккжХ лСУиФв, бжекОпПкС лПТПиіз мОзжХ ПиПзмТСккжХ лСУиФв мО їХ 
нОзмжпкСвС лСУмОпОиькжзО. 

2081.2. КПєУмТОоія яз лиОмкжзО лСгОмзФ СУСаж-кПТПежгПкмО, язжР лСУмОпОє ПиПзмТСккі 
лСУиФвж ніежпкжй СУСаОй, йіУоП лСУмОпОккя язжХ ТСемОрСбОкС кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, 
егіРУкюємьУя кО лігУмОбі еОябж лТС ТПєУмТОоію яз лиОмкжзО лСгОмзФ мОзСї СУСаж-
кПТПежгПкмО. 

ИУСаО-кПТПежгПкм еСаСб'яеОкО лСгОмж еОябФ лТС ТПєУмТОоію яз лиОмкжзО лСгОмзФ, язсС 
еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС зОиПкгОТкСвС ТСзФ еОвОиькО УФйО біг егіРУкПккя кПю 
СлПТОоіР е лСУмОпОккя ніежпкжй СУСаОй ПиПзмТСккжХ лСУиФв, йіУоП лСУмОпОккя язжХ 
ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, УФзФлкС лПТПбжсФє УФйФ, ПзбібОиПкмкФ 1000000 
вТжбПкь, язО СапжУиюємьУя еО СніоіРкжй зФТУСй бОиюмж КзТОїкж гС ікСеПйкСї бОиюмж, 
бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, сС гіє кО 0 вСгжк 1 Уіпкя біглСбігкСвС ТСзФ. 
МОзО еОябО лСгОємьУя гС 31 аПТПекя бзиюпкС біглСбігкСвС зОиПкгОТкСвС ТСзФ, кОУмФлкСвС 
еО ТСзСй, Ф язСйФ мОзО СУСаО-кПТПежгПкм гСУявиО лПТПгаОпПкСвС Ф оьСйФ лФкзмі СаУявФ. 

ИУСаО-кПТПежгПкм, язО кП гСУявиО лПТПгаОпПкСвС Ф оьСйФ лФкзмі СаУявФ, ббОдОє еО 
гСоіиькП гСаТСбіиькС еОТПєУмТФбОмжУя яз лиОмкжз лСгОмзФ, йСдП лСгОмж еОябФ лТС 
ТПєУмТОоію яз лиОмкжзО лСгОмзФ кП ліекірП кід еО 10 зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, е язСвС мОзО СУСаО-кПТПежгПкм ббОдОмжйПмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ. 

ЗОябО лТС ТПєУмТОоію яз лиОмкжзО лСгОмзФ ТОеСй іе зСліяйж бжмявФ е біглСбігкСвС 
аіекПУ-ТПєУмТФ (мСТвСбПиькСвС, аОкзібУьзСвС ОаС ікрСвС ТПєУмТФ, б язСйФ нізУФємьУя нОзм 
гПТдОбкСї ТПєУмТОоії зСйлОкії, СТвОкіеОоії), бжгОкСвС б зТОїкі ТПєУмТОоії мОзСї СУСаж-
кПТПежгПкмО, мО гСзФйПкмО, сС лігмбПТгдФє лТжУбСєккя ігПкмжнізОоіРкСвС 
(ТПєУмТОоіРкСвС, СаиізСбСвС) кСйПТО (зСгФ) кПТПежгПкмО б зТОїкі РСвС ТПєУмТОоії, язсС Ф 
бжмявФ е біглСбігкСвС аіекПУ-ТПєУмТФ кП еОекОпПкі бігСйСУмі лТС мОзжР кСйПТ (зСг), 
лСгОюмьУя гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, б ПиПзмТСккіР нСТйі пПТПе УлПоіОиькП лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб 
кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж, рияХСй ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії. 

К еОябі лТС ТПєУмТОоію яз лиОмкжзО лСгОмзФ еОекОпОюмьУя ікнСТйОоія сСгС ТПєУмТОоії 
кПТПежгПкмО Ф зТОїкі кПТПежгПкмО, ігПкмжнізОоіРкі гОкі кПТПежгПкмО, кПТПежгПкмО, язжР 
аФгП лігиявОмж ПиПзмТСккіР ігПкмжнізОоії, гОкі сСгС РСвС лТПгУмОбкжзО, ПиПзмТСккО ОгТПУО, 
лТжпжкО ТПєУмТОоії, ікнСТйОоія сСгС лігмбПТгдПккя нОзмФ мО лПТіСгФ гСУявкПккя УФйж 
СлПТОоіР е лСУмОпОккя ніежпкжй СУСаОй ПиПзмТСккжХ лСУиФв, бжекОпПкСї гия СаСб'яезСбСї 
ТПєУмТОоії лиОмкжзСй лСгОмзФ біглСбігкС гС ОаеОоФ гТФвСвС оьСвС лФкзмФ, О мОзСд ікСеПйкО 
бОиюмО (єбТС ОаС гСиОТ ЛОА), б язіР СУСаО-кПТПежгПкм аФгП УлиОпФбОмж лСгОмСз. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
бігйСбияє б ТПєУмТОоії СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ, язсС еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ еОябж 
лТС ТПєУмТОоію яз лиОмкжзО лСгОмзФ мО/ОаС лСгОкжХ гСзФйПкміб бУмОкСбиПкС, сС СУСаО кП 
біглСбігОє бжйСвОй, бжекОпПкжй УмОммПю 180, ОаеОоСй гТФвжй лФкзмФ 2081.2 УмОммі 2081 
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оьСвС КСгПзУФ, ОаС іУкФюмь СаУмОбжкж, язі є лігУмОбСю гия ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії евігкС іе 
УмОммПю 2081.3 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд язсС ліг пОУ лСгОккя еОябж кП гСмТжйОкС лСТягСз, 
бУмОкСбиПкжР ожй лФкзмСй. 

К ТОеі бігУФмкСУмі лігУмОб гия бігйСбж Ф ТПєУмТОоії СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТСмявСй 
мТьСХ ТСаСпжХ гкіб ліУия кОгХСгдПккя еОябж лСбжкПк еОТПєУмТФбОмж СУСаФ-кПТПежгПкмО 
лиОмкжзСй лСгОмзФ мО б мСР УОйжР мПТйік кОлТОбжмж мОзіР СУСаі-кПТПежгПкмФ пПТПе 
УлПоіОиькП лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі 
лСУиФвж, е СгкСпОУкжй лСбігСйиПккяй кО ОгТПУФ ПиПзмТСккСї лСрмж, еОекОпПкФ б еОябі лТС 
ТПєУмТОоію яз лиОмкжзО лСгОмзФ, ікнСТйОоію лТС: 

О) ТПєУмТОоію лиОмкжзСй лСгОмзФ; 
а) ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ СУСаж-кПТПежгПкмО, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз 

лСгОмзФ; 
б) ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, вТОкжпкі УмТСзж лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі е лСгОмзФ 

мО вТОкжпкі УмТСзж і лСТягСз УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь. 
ИУСаО-кПТПежгПкм, еОекОпПкО Ф оьСйФ лФкзмі, ббОдОємьУя еОТПєУмТСбОкСю яз лиОмкжз 

лСгОмзФ е гОмж бкПУПккя еОлжУФ гС ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ Ф ТОеі СаСб'яезСбСї ТПєУмТОоії 
СУСаж яз лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС е лПТрСвС пжУиО ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, кОУмФлкСвС 
еО гкПй УлижбФ 10 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия лСгОккя гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еОябж лТС ТПєУмТОоію яз лиОмкжзО 
лСгОмзФ, Ф ТОеі гСаТСбіиькСї ТПєУмТОоії. 

ЙТСмявСй 180 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж ТПєУмТОоії СУСаж-кПТПежгПкмО яз лиОмкжзО 
лСгОмзФ мОзО СУСаО-кПТПежгПкм кОлТОбияє гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, СніоіРкжР ижУм, б язСйФ лігмбПТгдФє бігСйСУмі, 
кОгОкі лТж ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ, Ф мСйФ пжУиі лТС УбіР ігПкмжнізОоіРкжР 
(ТПєУмТОоіРкжР, СаиізСбжР) кСйПТ (зСг) мО лТС лТПгУмОбкжзО кПТПежгПкмО, язСвС 
ПиПзмТСккС гжУмОкоіРкС ігПкмжнізСбОкС. 

К ТОеі язсС б СУСаж-кПТПежгПкмО, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз лСгОмзФ, бігаФбОюмьУя 
аФгь-язі ейікж б СаиізСбжХ бігСйСУмяХ, мОзО СУСаО-кПТПежгПкм лСбігСйияє лТС ейікж б 
ПиПзмТСккіР нСТйі пПТПе УлПоіОиькП лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі 
кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж, рияХСй лСгОккя еОябж гия лПТПТПєУмТОоії лТСмявСй 10 
ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй, зСиж ейікжижУя гОкі лТС лиОмкжзО лСгОмзФ. 

ЛСТйО еОябж лТС ТПєУмТОоію СУСаж-кПТПежгПкмО яз лиОмкжзО лСгОмзФ, бжекОпПкО 
ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, мО нСТйО бкПУПккя ейік гС СаиізСбжХ бігСйСУмПР 
бУмОкСбиююмьУя гПТдОбкСю мО ОквиіРУьзСю йСбОйж мО еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

КПєУмТОоія кПТПежгПкмО яз лиОмкжзО лСгОмзФ мО беОєйСгія мОзСї СУСаж-кПТПежгПкмО е 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй егіРУкююмьУя рияХСй ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії е бжзСТжУмОккяй 
гСйПккСвС ійПкі кПТПежгПкмО мО/ОаС, еО аОдОккяй СУСаж-кПТПежгПкмО, е бжзСТжУмОккяй 
ікржХ гСебСиПкжХ мПХкСиСвіР ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії лиОмкжзО лСгОмзіб, бжекОпПкжХ гия 
оіиПР оьСвС КСгПзУФ. ЙСТягСз ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ, РСвС СніоіРкжР лПТПзиОг ОквиіРУьзСю йСбСю ТСейісФємьУя кО УлПоіОиькСйФ 
лСТмОиькСйФ ТірПккі гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж. 

2081.3. АкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ СУСаж-кПТПежгПкмО егіРУкюємьУя кО 
лігУмОбі: 1) еОябж лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ (гОиі - еОябО лТС 
ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії), язО лСгОємьУя б ПиПзмТСккіР нСТйі пПТПе УлПоіОиькП лСТмОиькП 
ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж, рияХСй 
ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії; 

2) ТірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язсС: 
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 СУСаО-кПТПежгПкм, еОТПєУмТСбОкО яз лиОмкжз лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.2 
оієї УмОммі, еО пСмжТж лСУиігСбкі ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж кП лСгОє гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ УлТСсПкжХ лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР е лСгОмзФ мО/ОаС лСгОє 
мОзі гПзиОТОоії, сС УбігпОмь лТС бігУФмкіУмь лСУмОпОккя ПиПзмТСккжХ лСУиФв; 

 лТжлжкПкС гіяиькіУмь (иізбігСбОкС) СУСаж-кПТПежгПкмО б зТОїкі ТПєУмТОоії 
кПТПежгПкмО. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб ліУия кОгХСгдПккя еОябж лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії ОаС 
лТжРкяммя ТірПккя лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ СУСаж-кПТПежгПкмО 
лСбжкПк кОлТОбжмж мОзіР СУСаі-кПТПежгПкмФ б ПиПзмТСккіР нСТйі пПТПе УлПоіОиькП 
лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж, е 
СгкСпОУкжй лСбігСйиПккяй кО ОгТПУФ ПиПзмТСккСї лСрмж, еОекОпПкФ Ф еОябі лТС 
ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії, ікнСТйОоію лТС: 

 гОмФ, е язСї ТПєУмТОоія яз лиОмкжзО лСгОмзФ СУСаж-кПТПежгПкмО аФгП ОкФиьСбОкО; 
 кОУиігзж ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ; 
 УмТСзж лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі е лСгОмзФ еО СУмОккіР ебімкжР (лСгОмзСбжР) 

лПТіСг мО УмТСзж і лСТягСз УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ еО СУмОккіР 
ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг. 

ЗОябО лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лСгОємьУя СУСаСю-кПТПежгПкмСй Ф біглСбігкСйФ 
ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі кП ліекірП, кід еО мТж ТСаСпі гкі гС РСвС еОзікпПккя. К ТОеі 
лСТФрПккя еОекОпПкСвС Ф оьСйФ ОаеОоі УмТСзФ ббОдОємьУя, сС мОзО еОябО лСгОкО Ф лПТржР 
гПкь кОУмФлкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ. 

АкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ СУСаж-кПТПежгПкмО бігаФбОємьУя СУмОккій 
гкПй ебімкСвС лПТіСгФ, б язСйФ лСгОкС еОябФ лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії, лТжРкямС ТірПккя, 
лПТПгаОпПкП ожй лФкзмСй, ОаС е гОмж лТжлжкПккя гіяиькСУмі СУСаж-кПТПежгПкмО б зТОїкі 
кПТПежгПкмО. ЙТж оьСйФ УФйО кОгйіТФ УлиОпПкСвС лСгОмзФ СУСаСю-кПТПежгПкмСй кП 
лігиявОє лСбПТкПккю е гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

ЙСгОккя УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО СУмОккіР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг мО 
УлиОмО лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, еОекОпПкСвС Ф мОзіР гПзиОТОоії, егіРУкююмьУя Ф лСТягзФ 
мО УмТСзж, бжекОпПкі оією УмОммПю. 

ЗОекОпПкП Ф оьСйФ лФкзмі лТОбжиС сСгС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ 
СУСаж-кПТПежгПкмО кП еОУмСУСбФємьУя, язсС еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС зОиПкгОТкСвС 
ТСзФ еОвОиькО УФйО біг егіРУкПккя кжй СлПТОоіР е лСУмОпОккя ніежпкжй СУСаОй 
ПиПзмТСккжХ лСУиФв, йіУоП лСУмОпОккя язжХ ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, 
УФзФлкС лПТПбжсФє УФйФ, ПзбібОиПкмкФ 1000000 вТжбПкь, язО СапжУиюємьУя еО СніоіРкжй 
зФТУСй бОиюмж КзТОїкж гС ікСеПйкСї бОиюмж, бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, 
сС гіє кО 0 вСгжк 1 Уіпкя біглСбігкСвС ТСзФ, зТій бжлОгзФ лТжлжкПккя гіяиькСУмі СУСаж-
кПТПежгПкмО б зТОїкі кПТПежгПкмО. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб ліУия кОгХСгдПккя еОябж лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз 
лиОмкжзО лСгОмзФ біг СУСаж-кПТПежгПкмО, ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ язСвС кП лігиявОє 
ОкФиюбОккю, лСбжкПк кОлТОбжмж мОзіР СУСаі-кПТПежгПкмФ б ПиПзмТСккіР нСТйі пПТПе 
УлПоіОиькП лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі 
лСУиФвж, е СгкСпОУкжй лСбігСйиПккяй кО ОгТПУФ ПиПзмТСккСї лСрмж, еОекОпПкФ б еОябі лТС 
ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії, ікнСТйОоію лТС: 

 бігйСбФ б ОкФиюбОккі ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ; 
 лТжпжкж мОзСї бігйСбж. 

ЛСТйО еОябж лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії, бжекОпПкО ОаеОоСй гТФвжй оьСвС лФкзмФ, 
нСТйж ТірПккя лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ СУСаж-кПТПежгПкмО мО 
ТірПккя лТС бігйСбФ б ОкФиюбОккі ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ еОмбПТгдФюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. ЙСТягСз лТжРкяммя ТірПккя лТС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО 
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лСгОмзФ СУСаж-кПТПежгПкмО мО ТірПккя лТС бігйСбФ б ОкФиюбОккі ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО 
лСгОмзФ еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, РСвС СніоіРкжР лПТПзиОг 
ОквиіРУьзСю йСбСю ТСейісФємьУя кО УлПоіОиькСйФ лСТмОиькСйФ ТірПккі гия зСТжУмФбОпіб 
кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж. 

2081.4. БОеСбжй ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй гия СУСаж-кПТПежгПкмО, еОТПєУмТСбОкСї 
яз лиОмкжз лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.2 оієї УмОммі, є збОТмОи. 

ИУмОккій ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй є лПТіСг, язжР ТСелСпжкОємьУя лПТржй гкПй 
збОТмОиФ, б язСйФ ОкФиьСбОкС ТПєУмТОоію яз лиОмкжзО лСгОмзФ СУСаж-кПТПежгПкмО, мО 
еОзікпФємьУя гкПй ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ СУСаж-кПТПежгПкмО. 

2081.5. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО СлПТОоіяйж е лСУмОпОккя СУСаСю-
кПТПежгПкмСй, еОТПєУмТСбОкСю яз лиОмкжз лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.2 оієї УмОммі, 
ПиПзмТСккжХ лСУиФв є СУмОккіР гПкь ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, б язСйФ егіРУкПкС 
СлиОмФ ПиПзмТСккжХ лСУиФв. 

2081.6. БОеО СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя СУСаСю-кПТПежгПкмСй, 
еОТПєУмТСбОкСю яз лиОмкжз лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.2 оієї УмОммі, ПиПзмТСккжХ 
лСУиФв бжекОпОємьУя бжХСгяпж е бОТмСУмі мОзжХ лСУиФв. 

ЙСгОмСз УмОкСбжмь 20 бігУСмзіб аОеж СлСгОмзФбОккя мО гСгОємьУя гС бОТмСУмі 
ПиПзмТСккжХ лСУиФв, зТій СлПТОоіР, ебіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь. 

БОеО СлСгОмзФбОккя і УФйО лСгОмзФ бжекОпОюмьУя б ікСеПйкіР бОиюмі (єбТС ОаС гСиОТ 
ЛОА). 

2081.7. ИУСаО-кПТПежгПкм, еОТПєУмТСбОкО яз лиОмкжз лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.2 
оієї УмОммі, кП егіРУкює нСТйФбОккя лСгОмзСбСвС зТПгжмФ е лСгОмзФ мО кП УзиОгОє 
лСгОмзСбі кОзиОгкі кО СлПТОоії е лСУмОпОккя ПиПзмТСккжХ лСУиФв, йіУоП лСУмОпОккя язжХ 
ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

2081.8. ИУСаО-кПТПежгПкм, еОТПєУмТСбОкО яз лиОмкжз лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.2 
оієї УмОммі, УзиОгОє УлТСсПкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію і лСгОє її б ПиПзмТСккіР нСТйі пПТПе 
УлПоіОиькП лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі 
лСУиФвж, рияХСй ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії лТСмявСй 40 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО 
СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, кПеОиПдкС біг мСвС, пж 
егіРУкюбОиСУя кПТПежгПкмСй лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ лСУмОпОккя 
ніежпкжй СУСаОй ПиПзмТСккжХ лСУиФв, йіУоП лСУмОпОккя язжХ ТСемОрСбОкП кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж. 

2081.8.1. К УлТСсПкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії еОекОпОюмьУя: 
О) кОРйПкФбОккя СУСаж-кПТПежгПкмО, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз лСгОмзФ; 
а) ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ СУСаж-кПТПежгПкмО, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз 

лСгОмзФ; 
б) ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, еО язжР лСгОємьУя УлТСсПкО лСгОмзСбО гПзиОТОоія; 
в) гСвСбіТкО бОТміУмь лСУмОпОккя ПиПзмТСккжХ лСУиФв, аПе ФТОХФбОккя лСгОмзФ; 
ґ) УФйО лСгОмзФ. 
К ТОеі язсС Ф йОРаФмкіХ лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ СУСаО-кПТПежгПкм, еОТПєУмТСбОкО яз 

лиОмкжз лСгОмзФ, УОйСУміРкС бжябияє лСйжизж, сС йіУмямьУя Ф ТОкірП лСгОкіР кжй 
УлТСсПкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, бСкО еСаСб'яеОкО кОгіУиОмж ФмСпкююпжР ТСеТОХФкСз гС 
мОзСї УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії мО УлиОмжмж УФйФ кПгСлиОмж. 

2081.8.2. В ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ гС УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еОекОпОюмьУя: 
О) кОРйПкФбОккя СУСаж-кПТПежгПкмО, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз лСгОмзФ; 
а) ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ СУСаж-кПТПежгПкмО, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз 

лСгОмзФ; 
б) гОмО УзиОгОккя ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ гС УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії; 
в) ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, еО язжР аФиО лСгОкО УлТСсПкО лСгОмзСбО гПзиОТОоія; 
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ґ) гСвСбіТкО бОТміУмь лСУмОпОккя ПиПзмТСккжХ лСУиФв, язО кП аФиО еОгПзиОТСбОкО Ф 
УлТСсПкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, аПе ФТОХФбОккя лСгОмзФ, ОаС аФиО кОгйіТФ еОгПзиОТСбОкО 
Ф УлТСсПкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії; 

г) УФйО лСгОмзФ, язО кП аФиО еОгПзиОТСбОкО Ф УлТСсПкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, ОаС УФйО 
лСгОмзФ, язО аФиО кОгйіТФ еОгПзиОТСбОкО Ф УлТСсПкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії. 

ЛФйО лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, еОекОпПкО СУСаСю-кПТПежгПкмСй б ФмСпкююпСйФ 
ТСеТОХФкзФ гС УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, лігиявОє УлиОмі лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ 
гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй лСгОккя мОзСвС ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ гС УлТСсПкСї 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, О УФйО кОгйіТФ УлиОпПкСвС лСгОмзФ, еОекОпПкО СУСаСю-
кПТПежгПкмСй б ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ гС УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, 
ОбмСйОмжпкС еОТОХСбФємьУя Ф ТОХФкСз УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь кОУмФлкжХ ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб і кП йСдП аФмж лСбПТкФмО кО ТОХФкСз 
СУСаж-кПТПежгПкмО. 

ЛСТйж УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії мО ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ гС кПї 
еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. ИУСаижбСУмі УзиОгОккя мО лСгОккя УлТСсПкСї 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії мО ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, 
РСвС СніоіРкжР лПТПзиОг ОквиіРУьзСю йСбСю ТСейісФємьУя кО УлПоіОиькСйФ лСТмОиькСйФ 
ТірПккі гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж. 

ЛСТйж УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії мО ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ гС кПї, ікрі нСТйж, 
бжекОпПкі оією УмОммПю, ТСейісФюмьУя кО УлПоіОиькСйФ лСТмОиькСйФ ТірПккі гия 
зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж. 

ЛлТСсПкО лСгОмзСбО гПзиОТОоія мО ФмСпкююпжР ТСеТОХФкСз гС кПї еОлСбкююмьУя 
гПТдОбкСю ОаС ОквиіРУьзСю йСбСю. 

2081.9. ЛФйО лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, еОекОпПкО СУСаСю-кПТПежгПкмСй, 
еОТПєУмТСбОкСю яз лиОмкжз лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.2 оієї УмОммі, лігиявОє УлиОмі 
б ікСеПйкіР бОиюмі (єбТС ОаС гСиОТ ЛОА) лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО 
СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 2081.8 оієї УмОммі гия лСгОккя 
УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, кО бОиюмкжР ТОХФкСз, бігзТжмжР оПкмТОиькСйФ СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, б ФлСбкСбОдПкСйФ аОкзФ. 

КПзбіежмж мОзСвС бОиюмкСвС ТОХФкзФ ТСейісФюмьУя кО УлПоіОиькСйФ лСТмОиькСйФ 
ТірПккі гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж. 

2081.10. К ТОеі язсС СУСаО-кПТПежгПкм, еОТПєУмТСбОкО яз лиОмкжз лСгОмзФ біглСбігкС гС 
лФкзмФ 2081.2 оієї УмОммі, Ф бУмОкСбиПкжР мПТйік кП лСгОє УлТСсПкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію 
ОаС Ф бУмОкСбиПкжР мПТйік кП УлиОпФє лСгОмСз, оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия УлижбФ 
бУмОкСбиПкжХ мПТйікіб кОлТОбияє мОзСйФ кПТПежгПкмФ б лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 581 оьСвС 
КСгПзУФ лСТягзФ лСбігСйиПккя лТС кПСаХігкіУмь лСгОккя УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії 
мО/ОаС УлиОмж лСгОмзФ, О мОзСд лТС УФйФ рмТОнкжХ УОкзоіР еО мОзі лСТФрПккя. 

ОмТОнкі УОкзоії Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзіб лСгОккя УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії 
мО/ОаС УлиОмж лСгОмзФ еОУмСУСбФюмьУя евігкС е виОбСю 11 ТСегіиФ II оьСвС КСгПзУФ. 

2081.11. ЛлТСсПкО лСгОмзСбО гПзиОТОоія лігиявОє бжзиюпкС зОйПТОиькіР УлПоіОиькіР 
лПТПбіТоі. 

КОйПТОиькСю УлПоіОиькСю лПТПбіТзСю ббОдОємьУя лПТПбіТзО, сС лТСбСгжмьУя Ф 
лТжйісПккі зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО лігУмОбі гОкжХ, еОекОпПкжХ Ф УлТСсПкіР лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії, лСгОкіР СУСаСю-кПТПежгПкмСй, еОТПєУмТСбОкСю яз лиОмкжз лСгОмзФ біглСбігкС 
гС лФкзмФ 2081.2 оієї УмОммі оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд СмТжйОкСї біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ 
ікнСТйОоії. 

МПТйік лТСбПгПккя зОйПТОиькСї УлПоіОиькСї лПТПбіТзж кП йСдП лПТПбжсФбОмж 90 
зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй лСгОккя УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії. 
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ЗО ТПеФиьмОмОйж зОйПТОиькСї УлПоіОиькСї лПТПбіТзж, Ф ТОеі бУмОкСбиПккя лСТФрПкь, 
УзиОгОємьУя бжзиюпкС лСгОмзСбП лСбігСйиПккя, сС йіУмжмь гПмОиькжР ТСеТОХФкСз 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя (еО кОябкСУмі) мО рмТОнкжХ нікОкУСбжХ УОкзоіР, О мОзСд 
СаУмОбжкж бпжкПкСвС лТОбСлСТФрПккя, бУмОкСбиПкі ліг пОУ зОйПТОиькСї УлПоіОиькСї 
лПТПбіТзж, мО вТОкжпкі УмТСзж УлиОмж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя. 

ЙТж лТСбПгПккі зОйПТОиькСї УлПоіОиькСї лПТПбіТзж УлТСсПкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, 
лСгОкСї СУСаСю-кПТПежгПкмСй, еОТПєУмТСбОкСю яз лиОмкжз лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 
2081.2 оієї УмОммі, оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, еО ТірПккяй зПТібкжзО йСдП бжмТПаФбОмж б СУСаж-кПТПежгПкмО ФеОвОиькПкФ 
ікнСТйОоію лТС лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ПиПзмТСккжХ лСУиФв ніежпкжй 
СУСаОй, лТС бОТміУмь лСУмОбиПкжХ лСУиФв мО мПТйікж їХ СлиОмж. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, йСдП 
кОгУжиОмж СУСаі-кПТПежгПкмФ, еОТПєУмТСбОкіР яз лиОмкжз лСгОмзФ, еОлжмж кО СмТжйОккя 
ФеОвОиькПкСї ікнСТйОоії (гОиі - ПиПзмТСккжР еОлжм) б ПиПзмТСккіР нСТйі пПТПе УлПоіОиькП 
лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж, е 
СгкСпОУкжй лСбігСйиПккяй кО ПиПзмТСккФ ОгТПУФ, еОекОпПкФ кПТПежгПкмСй лТж ТПєУмТОоії 
яз лиОмкжзО лСгОмзФ. 

В ПиПзмТСккСйФ еОлжмі еОекОпОюмьУя: 
 лПТПиіз ікнСТйОоії, сС еОлжмФємьУя; 
 лПТПиіз гСзФйПкміб, сС лТСлСкФємьУя кОгОмж; 
 УмТСз мО УлСУіа кОгОккя мОзСї ікнСТйОоії; 
 кОУиігзж кПкОгОккя ОаС кПУбСєпОУкСвС кОгОккя біглСбігі кО СмТжйОкжР еОлжм. 

ВіглСбігь кО ПиПзмТСккжР еОлжм кОгОємьУя СУСаСю-кПТПежгПкмСй лТСмявСй 30 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй СмТжйОккя мОзСвС еОлжмФ б ПиПзмТСккіР нСТйі 
пПТПе УлПоіОиькП лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь 
ПиПзмТСккі лСУиФвж. 

ЛСТйО ПиПзмТСккСвС еОлжмФ, бжекОпПкСвС ожй лФкзмСй, еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

2081.12. ЗСТйж оієї УмОммі є УлПоіОиькжйж сСгС ікржХ кСТй оьСвС КСгПзУФ б пОУмжкі 
бжекОпПккя лТОбжи СлСгОмзФбОккя СУСаж-кПТПежгПкмО, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз лСгОмзФ 
біглСбігкС гС лФкзмФ 2081.2 оієї УмОммі. 

ЗСТйж оьСвС КСгПзУФ б пОУмжкі ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзФ, ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії 
яз лиОмкжзО лСгОмзФ мО лПТПбіТСз СУіа-кПТПежгПкміб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй "г" ліглФкзмФ 
14.1.139 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, еОУмСУСбФюмьУя б СаУяеі, бжекОпПкСйФ оією 
УмОммПю. 

2081.13. Иаиіз СУСаж-кПТПежгПкмО, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз лСгОмзФ біглСбігкС гС 
лФкзмФ 2081.2 оієї УмОммі, О мОзСд зСкмТСиь еО УбСєпОУкіУмю і лСбкСмСю кОТОХФбОккя мО 
УлиОмж лСгОмзФ мОзСю СУСаСю-кПТПежгПкмСй - лиОмкжзСй лСгОмзФ егіРУкююмьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

ЛмОммя 209. ВмТОмжиО пжккіУмь 

ЛмОммя 210. ЛлПоіОиькжР ТПджй СлСгОмзФбОккя гіяиькСУмі сСгС бжТСаіб йжУмПомбО, 
лТПгйПміб зСиПзоіСкФбОккя ОаС ОкмжзбОТіОмФ 

210.1. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ оією УмОммПю, СлПТОоії е лСУмОпОккя бжТСаіб йжУмПомбО, 
лТПгйПміб зСиПзоіСкФбОккя ОаС ОкмжзбОТіОмФ лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю евігкС е кСТйОйж 
оієї УмОммі мО кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю б еОвОиькСйФ лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй 
ТСегіиСй. 

210.2. К оіР УмОммі мПТйікж бджбОюмьУя б мОзСйФ екОпПккі: 
 зФиьмФТкі оіккСУмі - бжТСаж йжУмПомбО, лТПгйПмж зСиПзоіСкФбОккя ОаС ОкмжзбОТіОмФ - 

мСбОТж, сС кОиПдОмь гС мСбОТкжХ лСежоіР еО зСгОйж 9701 - 9706 евігкС е ККМ ЗДД; 
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 гжиПТ - лиОмкжз лСгОмзФ, язжР лТжгаОбОє (кОаФбОє еО ікржйж ожбіиькС-лТОбСбжйж 
гСвСбСТОйж), Ф мСйФ пжУиі рияХСй ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, зФиьмФТкі 
оіккСУмі, кПеОиПдкС біг йПмж мО оіиПР їХ ббПеПккя, е йПмСю їХ лСгОиьрСвС 
лПТПлТСгОдФ, кПеОиПдкС біг мСвС, гіє мОзО СУСаО біг УбСвС ійПкі ОаС біг ійПкі ікрСї 
СУСаж еО бжкОвСТСгФ; 

 йОТджкОиькжР лТжаФмСз (аПе ФТОХФбОккя лСгОмзФ) - оП УФйО, СмТжйОкО Ф бжвиягі 
Тіекжоі йід оікСю лТСгОдФ мСбОТіб мО оікСю їХ лТжгаОккя, ТСеТОХСбОкжХ еО 
ебжпОРкжйж оікОйж. 

К ТОеі лТСгОдФ зФиьмФТкжХ оіккСУмПР кО лФаиіпкжХ мСТвОХ (ОФзоіСкОХ) РСвС СТвОкіеОмСТ 
лТжТібкюємьУя е йПмСю СлСгОмзФбОккя гС гжиПТО біглСбігкС гС оьСвС ліглФкзмФ. 

210.3. К ТОеі лСУмОпОккя зФиьмФТкжХ оіккСУмПР еОУмСУСбФємьУя УлПоіОиькО УХПйО 
СлСгОмзФбОккя йОТджкОиькСвС лТжаФмзФ, СмТжйОкСвС гжиПТСй, біглСбігкС гС лСиСдПкь 
оієї УмОммі. 

210.4. ЖОТджкОиькО УХПйО еОУмСУСбФємьУя гС лСУмОпОккя гжиПТСй зФиьмФТкжХ 
оіккСУмПР, язсС мОзі оіккСУмі аФиж лСУмОбиПкі РСйФ Сгкією іе еОекОпПкжХ кждпП СУіа: 

О) СУСаСю, сС кП еОТПєУмТСбОкО яз лиОмкжз лСгОмзФ; 
а) лиОмкжзСй лСгОмзФ, язсС СлПТОоія е лСУмОпОккя кжй мОзжХ зФиьмФТкжХ оіккСУмПР 

ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя ОаС кП лігиявОє СлСгОмзФбОккю евігкС е ожй ТСегіиСй; 
б) лиОмкжзСй лСгОмзФ, язсС ожй лиОмкжзСй лСгОмзФ лТж лСУмОпОккі зФиьмФТкжХ 

оіккСУмПР аФб кОТОХСбОкжР лСгОмСз еО йОТджкОиькСю УХПйСю; 
в) ОбмСТОйж зФиьмФТкжХ оіккСУмПР пж їХ лТОбСкОУмФлкжзОйж. 
ЖОТджкОиькО УХПйО йСдП еОУмСУСбФбОмжУя гжиПТСй гС СлПТОоіР е лСУмОпОккя кО 

йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж зФиьмФТкжХ оіккСУмПР, сС аФиж ббПеПкі гжиПТСй Ф йжмкСйФ ТПджйі 
ійлСТмФ. 

210.5. БОеСю СлСгОмзФбОккя гия СлПТОоіР е лСУмОпОккя гжиПТСй зФиьмФТкжХ оіккСУмПР є 
РСвС йОТджкОиькжР лТжаФмСз (аПе ФТОХФбОккя лСгОмзФ), гС язСвС еОУмСУСбФємьУя УмОбзО, 
бжекОпПкО ліглФкзмСй "О" лФкзмФ 193.1 УмОммі 193 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗО СлПТОоії е лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж гжиПТСй, язжР еОУмСУСбФє лТОбжиО, 
бУмОкСбиПкі оією УмОммПю, лСгОмзСбО кОзиОгкО кП УзиОгОємьУя. 

210.6. ДжиПТ, язжР лТжгаОбОє зФиьмФТкі оіккСУмі б СУіа, бжекОпПкжХ Ф лФкзмі 210.4 оієї 
УмОммі, кП йОє лТОбО кО лСгОмзСбжР зТПгжм. 

210.7. ЗО СлПТОоії е бжбПеПккя зФиьмФТкжХ оіккСУмПР Ф йжмкСйФ ТПджйі ПзУлСТмФ кФиьСбО 
УмОбзО лСгОмзФ кП еОУмСУСбФємьУя. 

210.8. ЙиОмкжз лСгОмзФ, сС лТжгаОбОє зФиьмФТкі оіккСУмі б гжиПТО, язжР еОУмСУСбФє 
йОТджкОиькФ УХПйФ, кП йОє лТОбО бжйОвОмж лСгОмзСбФ кОзиОгкФ мО бігкСУжмж гС 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ УФйФ лСгОмзФ, УлиОпПкСвС кО йОТджкОиькжР лТжаФмСз. 

ДжиПТ еСаСб'яеОкжР бПУмж СзТПйжР лСгОмзСбжР Саиіз СлПТОоіР е лТжгаОккя мО 
лСУмОпОккя зФиьмФТкжХ оіккСУмПР мО СзТПйжР Саиіз СлПТОоіР е лТжгаОккя мО лСУмОпОккя 
ікржХ мСбОТіб/лСУиФв, гС язжХ еОУмСУСбФємьУя еОвОиькжР ТПджй СлСгОмзФбОккя. 

ЛмОммя 211. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР, лСб'яеОкжХ іе бжзСкОккяй ТСаім е 
лігвСмСбзж гС екяммя і екяммя ПкПТвСаиСзіб НСТкСажиьУьзСї АДЛ е ПзУлиФОмОоії мО 
лПТПмбСТПккя Са'єзмО "КзТжммя" кО ПзСиСвіпкС аПелПпкФ УжУмПйФ 

211.1. ЗО лПТіСг бжзСкОккя ТСаім е лігвСмСбзж гС екяммя і екяммя ПкПТвСаиСзіб 
НСТкСажиьУьзСї АДЛ е ПзУлиФОмОоії мО лПТПмбСТПккя Са'єзмО "КзТжммя" кО ПзСиСвіпкС 
аПелПпкФ УжУмПйФ, язі бжзСкФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб йідкОТСгкСї мПХкіпкСї гСлСйСвж, сС 
кОгОємьУя кО аПеСлиОмкіР мО аПелСбСТСмкіР СУкСбі, ОаС еО ТОХФкСз зСрміб, язі 
лПТПгаОпОюмьУя б ДПТдОбкСйФ аюгдПмі КзТОїкж яз бкПУСз КзТОїкж гС НСТкСажиьУьзСвС 
нСкгФ "КзТжммя" гия бжзСкОккя йідкОТСгкСї лТСвТОйж - ЙиОкФ егіРУкПккя еОХСгіб кО 
Са'єзмі "КзТжммя" біглСбігкС гС лСиСдПкь КОйзСбСї ФвСгж йід КзТОїкСю мО ЄбТСлПРУьзжй 
аОкзСй ТПзСкУмТФзоії мО ТСебжмзФ сСгС гіяиькСУмі НСТкСажиьУьзСвС нСкгФ "КзТжммя" б 
КзТОїкі мО КвСгж лТС вТОкм (лТСПзм ягПТкСї аПелПзж НСТкСажиьУьзСї АДЛ) йід 
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ЄбТСлПРУьзжй аОкзСй ТПзСкУмТФзоії мО ТСебжмзФ, КТягСй КзТОїкж і НСТкСажиьУьзСю 
ОмСйкСю ПиПзмТСУмОкоією: 

 ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоії е ійлСТмФ мСбОТіб (УжТСбжкж, йОмПТіОиіб, 
ФУмОмзФбОккя мО СаиОгкОккя); 

 СлСгОмзСбФюмьУя еО кФиьСбСю УмОбзСю СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб (УжТСбжкж, 
йОмПТіОиіб, ФУмОмзФбОккя мО СаиОгкОккя), бжзСкОккя ТСаім мО лСУмОпОккя лСУиФв кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, сС егіРУкююмьУя б ТОйзОХ йідкОТСгкСї мПХкіпкСї 
гСлСйСвж. ЛФйж лСгОмзФ, УлиОпПкі лиОмкжзСй лСгОмзФ - бжзСкОбоПй ТСаім, лСУиФв еО 
зСкмТОзмСй, ФзиОгПкжй е СУСаСю-кПТПежгПкмСй, язО ФзиОиО зСкмТОзм е ТПожлієкмСй, 
бігрзСгСбФюмьУя е аюгдПмФ лТСмявСй йіУяоя, сС кОУмОє ліУия йіУяоя, б язСйФ 
лСгОємьУя лСгОмзСбО гПзиОТОоія, еО ФйСбж кОябкСУмі кОиПдкжй пжкСй СнСТйиПкжХ 
гСзФйПкміб мО лігмбПТгдПккя їХ йОмПТіОиОйж гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж. 

211.2. ЗОекОпПкі б оіР УмОммі ліиьвж кП лСржТююмьУя кО СлПТОоії, сС УмСУФюмьУя 
лігОзожекжХ мСбОТіб мО мСбОТіб 1 - 24 вТФл ККМ ЗДД. 

211.3. К ТОеі лСТФрПккя бжйСв сСгС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб ОаС 
бжзСкОккя ТСаім мО лСУмОпОккя лСУиФв лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО 
УФйФ лСгОмзФ, сС лСбжккО аФмж УлиОпПкО б йСйПкм ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
мОзжХ мСбОТіб ОаС бжзСкОккя ТСаім мО лСУмОпОккя лСУиФв кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, О 
мОзСд УлиОмжмж лПкю, кОТОХСбОкФ кО мОзФ УФйФ лСгОмзФ, бжХСгяпж е 120 бігУСмзіб СаиізСбСї 
УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС гіяиО кО гПкь еаіиьрПккя лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя, мО еО лПТіСг біг гОмж ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мОзжХ мСбОТіб ОаС 
бжзСкОккя ТСаім і лСУмОпОккя лСУиФв гС гОмж еаіиьрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь. 
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КИЗДІЙ VI. АКМИЗЗИЕ ЙИДАМИК 

ЛмОммя 212. ЙиОмкжзж лСгОмзФ 
212.1. ЙиОмкжзОйж лСгОмзФ є: 
212.1.1. ИУСаО, лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС, язі бжТСаияюмь лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію) 

кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі е гОбОиькжоьзСї УжТСбжкж. 
212.1.2. ИУСаО - УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС, язі ббСеямь 

лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 
212.1.3. ЛіежпкО СУСаО - ТПежгПкм ОаС кПТПежгПкм, язО ббСежмь лігОзожекі мСбОТж 

(лТСгФзоію) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б СаУявОХ, сС лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю, 
біглСбігкС гС йжмкСвС еОзСкСгОбУмбО. 

212.1.4. ИУСаО, язО ТПОиіеФє зСкніУзСбОкі лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію), лігОзожекі 
мСбОТж (лТСгФзоію), бжекОкі аПеХОеяРкжйж, лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію), еО язжйж кП 
ебПТкФбУя биОУкжз гС зікоя УмТСзФ еаПТівОккя, мО лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію), сС еО 
лТОбСй ФУлОгзФбОккя пж кО ікржХ еОзСккжХ лігУмОбОХ лПТПХСгямь Ф биОУкіУмь гПТдОбж, 
язсС оі мСбОТж (лТСгФзоія) лігиявОюмь ТПОиіеОоії (лТСгОдФ) б ФУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ. 

212.1.5. ИУСаО, язО ТПОиіеФє ОаС лПТПгОє Ф бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя пж ТСелСТягдПккя 
лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію), сС аФиж ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж іе ебіиькПккяй 
біг СлСгОмзФбОккя гС еОзікпПккя УмТСзФ, бжекОпПкСвС еОзСкСй біглСбігкС гС лФкзмФ 213.3 
УмОммі 213 оьСвС КСгПзУФ. 

212.1.6. ИУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя гСмТжйОккя бжйСв йжмкжХ ТПджйіб, сС 
лПТПгаОпОюмь ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, Ф ТОеі лСТФрПккя мОзжХ бжйСв. 

212.1.7. ИУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя бжзСкОккя ФйСб сСгС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя 
лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), кО язі бУмОкСбиПкС УмОбзФ лСгОмзФ 0 вТжбПкь еО 1 иімТ 100-
бігУСмзСбСвС УлжТмФ, 0 єбТС еО 1000 зв кОнмСлТСгФзміб Ф ТОеі лСТФрПккя мОзжХ ФйСб. 

212.1.8. ИУСаО, кО язФ лТж егіРУкПккі СлПТОоіР е лігОзожекжйж мСбОТОйж (лТСгФзоією), 
язі кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю ОаС ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя, лСзиОгОємьУя 
бжзСкОккя ФйСб сСгС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) б ТОеі 
лСТФрПккя мОзжХ ФйСб. 

212.1.9. ВжзиюпПкС. 
212.1.10. ВжзиюпПкС. 
212.1.11. ИУСаО - УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі, язО егіРУкює ТПОиіеОоію 

лігОзожекжХ мСбОТіб (зТій мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ, 
Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ). 

212.1.12. ВжзиюпПкС. 
212.1.13. ВжТСакжзж ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, язі йОюмь иіоПкеію кО лТОбС егіРУкПккя 

ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі е бжТСакжомбО ПиПзмТжпкСї ПкПТвії і лТСгОюмь її кО ТжкзФ 
ПиПзмТжпкСї ПкПТвії. 

212.1.14. ИУСаО - биОУкжз ббПеПкСвС кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж бОкмОдкСвС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сС лПТПСаиОгкФємьУя Ф иПвзСбжР ОбмСйСаіиь, е язСвС УлТОбияємьУя 
ОзожекжР лСгОмСз. 

212.1.15. ИУСаО (Ф мСйФ пжУиі юТжгжпкО СУСаО, сС бПгП Саиіз ТПеФиьмОміб гіяиькСУмі еО 
гСвСбСТСй лТС УліиькФ гіяиькіУмь аПе УмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж), лСУміРкП 
лТПгУмОбкжомбС, язі ТПОиіеФюмь лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР. 

212.1.16. ИУСаО - УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС, язі бжзСТжУмСбФюмь 
мСбОТж (лТСгФзоію), зСгж язжХ евігкС е ККМ ЗДД кП еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 215.3.4 лФкзмФ 
215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ (зТій вОеФ лТжТСгкСвС Ф вОеСлСгіакСйФ УмОкі еО зСгСй 2711 
21 00 00 евігкС е ККМ ЗДД), яз лОиькП гия еОлТОбиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СаиОгкОккя 
ОаС лТжУмТСїб е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя, е 
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гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС 
евСТяккя е зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй. 

212.1.17. ИУСаО - бжТСакжз мО/ОаС ійлСТмПТ мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ 
еОйіккжзіб мюмюкФ, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, язО егіРУкює їХ 
ТПОиіеОоію гия оіиПР СлСгОмзФбОккя Озожекжй лСгОмзСй е ТПОиіеОоії УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб еО УмОбзСю, бжекОпПкСю 
ліглФкзмСй 215.3.10 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ. 

212.2. ЗОйСбкжзж, еО гСТФпПккяй язжХ бжТСаияюмьУя лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоія) е 
гОбОиькжоьзСї УжТСбжкж, УлиОпФюмь лСгОмСз бжТСакжзФ. 

212.3. КПєУмТОоія СУіа яз лиОмкжзіб лСгОмзФ. 
212.3.1. КПєУмТОоія Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ яз лиОмкжзО лСгОмзФ УФа'єзмО 

вСУлСгОТюбОккя, лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО, язі егіРУкююмь гіяиькіУмь е бжТСакжомбО 
лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), язО лігиявОє иіоПкеФбОккю, егіРУкюємьУя кО лігУмОбі 
бігСйСУмПР сСгС бжгОпі мОзСйФ УФа'єзмФ біглСбігкСї иіоПкеії. 

ИТвОкж иіоПкеФбОккя, сС ФлСбкСбОдПкі бжгОбОмж иіоПкеії кО еОекОпПкі бжгж гіяиькСУмі, 
еСаСб'яеОкі кОгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй юТжгжпкжХ СУіа, 
лСУміРкжХ лТПгУмОбкжомб, йіУоПй лТСджбОккя ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб ікнСТйОоію лТС 
бжгОкі, лПТПСнСТйиПкі, лТжеФлжкПкі ОаС ОкФиьСбОкі иіоПкеії Ф л'ямжгПккжР УмТСз е гкя 
егіРУкПккя мОзжХ гіР. 

212.3.11. ИУСаж - УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі, язі егіРУкююмь ТПОиіеОоію 
лігОзожекжХ мСбОТіб, лігиявОюмь СаСб'яезСбіР ТПєУмТОоії яз лиОмкжзж лСгОмзФ 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж еО йіУоПекОХСгдПккяй лФкзмФ лТСгОдФ мСбОТіб кП ліекірП 
вТОкжпкСвС мПТйікФ лСгОккя гПзиОТОоії ОзожекСвС лСгОмзФ еО йіУяоь, б язСйФ егіРУкюємьУя 
вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь. 

212.3.2. Ікрі лиОмкжзж лігиявОюмь СаСб'яезСбіР ТПєУмТОоії яз лиОмкжзж лСгОмзФ 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж еО йіУоПекОХСгдПккяй юТжгжпкжХ СУіа, йіУоПй лТСджбОккя 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, кП ліекірП вТОкжпкСвС мПТйікФ лСгОккя гПзиОТОоії ОзожекСвС 
лСгОмзФ еО йіУяоь, б язСйФ ТСелСпОмС вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь. 

212.3.3. ВжзиюпПкС. 
212.3.4. ИУСаж, язі егіРУкюбОмжйФмь ТПОиіеОоію лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, 

лігиявОюмь СаСб'яезСбіР ТПєУмТОоії яз лиОмкжзж лСгОмзФ зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж еО 
йіУоПекОХСгдПккяй юТжгжпкжХ СУіа, лСУміРкжХ лТПгУмОбкжомб, йіУоПй лТСджбОккя 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб гС лСпОмзФ егіРУкПккя ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС. 

КПєУмТОоія лиОмкжзО лСгОмзФ егіРУкюємьУя кО лігУмОбі лСгОккя СУСаСю кП ліекірП кід еО 
мТж ТСаСпі гкі гС лСпОмзФ егіРУкПккя ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еОябж, 
нСТйО язСї еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, бПгП 
ТПєУмТ лиОмкжзіб ОзожекСвС лСгОмзФ е ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, б язСйФ 
йіУмжмьУя ікнСТйОоія лТС СУіа, еОТПєУмТСбОкжХ лиОмкжзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ. 

ЛмОммя 213. Иа'єзмж СлСгОмзФбОккя 
213.1. Иа'єзмОйж СлСгОмзФбОккя є СлПТОоії е: 
213.1.1. ТПОиіеОоії бжТСаиПкжХ б КзТОїкі лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії); 
213.1.2. ТПОиіеОоії мО/ОаС лПТПгОпі б йПдОХ СгкСвС ліглТжєйУмбО лігОзожекжХ мСбОТіб 

(лТСгФзоії) е йПмСю биОУкСвС УлСджбОккя, лТСйжУиСбСї лПТПТСазж, УбСїй лТОоібкжзОй, О 
мОзСд егіРУкПккя бкПУзіб лігОзожекжйж мСбОТОйж (лТСгФзоією) гС УмОмФмкСвС зОлімОиФ. Мя 
кСТйО кП лСржТюємьУя кО СлПТОоії е лПТПгОпі б йПдОХ СгкСвС ліглТжєйУмбО ПиПзмТжпкСї 
ПкПТвії (еО зСгСй 2716 00 00 00 евігкС е ККМ ЗДД), бжТСаиПкСї кО Са'єзмОХ 
ПиПзмТСПкПТвПмжзж; 

213.1.3. ббПеПккя лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 
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213.1.4. ТПОиіеОоії зСкніУзСбОкжХ лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), лігОзожекжХ мСбОТіб 
(лТСгФзоії), бжекОкжХ аПеХОеяРкжйж, лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), еО язжйж кП ебПТкФбУя 
биОУкжз гС зікоя УмТСзФ еаПТівОккя, мО лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), сС еО лТОбСй 
ФУлОгзФбОккя пж кО ікржХ еОзСккжХ лігУмОбОХ лПТПХСгямь Ф биОУкіУмь гПТдОбж; 

213.1.5. ТПОиіеОоії ОаС лПТПгОпі Ф бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя пж ТСелСТягдПккя 
лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), сС аФиж ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж іе 
ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя гС еОзікпПккя УмТСзФ, бжекОпПкСвС еОзСкСгОбУмбСй, 
біглСбігкС гС лФкзмФ 213.3 УмОммі 213 оьСвС КСгПзУФ; 

213.1.6. СаУявж мО бОТміУмь бмТОпПкжХ лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 216.3 УмОммі 216 оьСвС КСгПзУФ; 

213.1.7. бжзиюпПкС. 
213.1.8. бжзиюпПкС. 
213.1.9. ТПОиіеОоії УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб 

(зТій мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ, Тігжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ); 

213.1.10. бжзиюпПкС; 
213.1.11. лПТПСаиОгкОккя ббПеПкСвС кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ Ф 

лігОзожекжР иПвзСбжР ОбмСйСаіиь; 
213.1.12. ТПОиіеОоії е ОзожекСвС УзиОгФ / ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС аФгь-язжХ 

СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС лСкОг СаУявж, сС: 
 СмТжйОкі е ікржХ ОзожекжХ УзиОгіб / ОзожекжХ УзиОгіб лПТПУФбкжХ, сС лігмбПТгдПкі 

еОТПєУмТСбОкжйж Озожекжйж кОзиОгкжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 
 ббПеПкі (ійлСТмСбОкі) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, сС еОУбігпПкі кОиПдкС 

СнСТйиПкСю йжмкСю гПзиОТОоією; 
 бжТСаиПкі б КзТОїкі, ТПОиіеОоія язжХ є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС 

ліглФкзмФ 213.1.1 оьСвС лФкзмФ, ОаС кП лігиявОє СлСгОмзФбОккю, ОаС ебіиькяємьУя біг 
СлСгОмзФбОккя, ОаС СлСгОмзСбФємьУя кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 229 оьСвС 
КСгПзУФ, сС лігмбПТгдПкі еОТПєУмТСбОкжйж Озожекжйж кОзиОгкжйж б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 

213.1.13. бжзСТжУмОккя мСбОТіб (лТСгФзоії), зСгж язжХ евігкС е ККМ ЗДД кП еОекОпПкі Ф 
ліглФкзмі 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ (зТій вОеФ лТжТСгкСвС Ф 
вОеСлСгіакСйФ УмОкі еО зСгСй 2711 21 00 00 евігкС е ККМ ЗДД), яз лОиькСвС гия 
еОлТОбиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СаиОгкОккя ОаС лТжУмТСїб е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС 
евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй 
еОлОиюбОккяй, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй. 

213.1.14. ТПОиіеОоії бжТСакжзОйж мО/ОаС ійлСТмПТОйж, Ф мСйФ пжУиі б ТСегТіакіР мСТвібиі 
мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ, Тігжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, гия оіиПР СлСгОмзФбОккя Озожекжй лСгОмзСй 
е ТПОиіеОоії УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб. 

213.2. ИлПТОоії е лігОзожекжйж мСбОТОйж, язі кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю: 
213.2.1. бжбПеПккя (ПзУлСТмФ) лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) лиОмкжзСй лСгОмзФ еО 

йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. МСбОТж (лТСгФзоія) ббОдОюмьУя бжбПеПкжйж 
(ПзУлСТмСбОкжйж) лиОмкжзСй лСгОмзФ еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, язсС їХ бжбПеПккя 
(ПзУлСТмФбОккя) еОУбігпПкП кОиПдкС СнСТйиПкСю йжмкСю гПзиОТОоією, Ф мСйФ пжУиі, язсС 
бігбОкмОдПккя бігаФиСУя Ф ебімкСйФ лПТіСгі, О бжбПеПккя (ПзУлСТмФбОккя) - Ф кОУмФлкСйФ 
ебімкСйФ лПТіСгі і кО гОмФ лСгОккя гПзиОТОоії е ОзожекСвС лСгОмзФ еО ебімкжР йіУяоь кОябкО 
мОзО йжмкО гПзиОТОоія; 

213.2.2. ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ТОкірП ПзУлСТмСбОкжХ лігОзожекжХ 
мСбОТіб (лТСгФзоії), Ф язжХ бжябиПкС кПгСиізж, сС лПТПрзСгдОюмь ТПОиіеОоії ожХ мСбОТіб кО 
йжмкіР мПТжмСТії зТОїкж ійлСТмПТО, гия їХ лСбПТкПккя ПзУлСТмПТФ. 

МОзі лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоія) ббСеямьУя їХ лТСгОбоПй (ПзУлСТмПТСй) аПе лСгОиьрСї 
ТПОиіеОоії кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 
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213.2.3. бжзиюпПкС. 
213.2.4. бжзиюпПкС. 
213.2.5. бжзиюпПкС. 
213.2.6. бжзиюпПкС. 
213.2.7. бжзиюпПкС. 
213.2.8. ТПОиіеОоії ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, бжТСаиПкСї збОиінізСбОкжйж зСвПкПТОоіРкжйж 

ФУмОкСбзОйж мО/ОаС е бігкСбиюбОкжХ гдПТПи ПкПТвії; 
213.2.9. лПТПгОпО гия биОУкСвС УлСджбОккя б йПдОХ СгкСвС ліглТжєйУмбО ПиПзмТжпкСї 

ПкПТвії (еО зСгСй 2716 00 00 00 евігкС е ККМ ЗДД), бжТСаиПкСї кО оьСйФ ліглТжєйУмбі. 
213.3. ИлПТОоії е лігОзожекжйж мСбОТОйж, язі ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя: 
213.3.1. ТПОиіеОоії иПвзСбжХ ОбмСйСаіиіб гия СУіа е ікбОиігкіУмю, Ф мСйФ пжУиі гімПР е 

ікбОиігкіУмю, СлиОмО бОТмСУмі язжХ егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС ОаС 
йіУоПбжХ аюгдПміб, зСрміб нСкгіб еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УмТОХФбОккя, О 
мОзСд иПвзСбжХ ОбмСйСаіиіб УлПоіОиькСвС лТжекОпПккя (рбжгзО йПгжпкО гСлСйСвО мО гия 
лСмТПа оПкмТОиькжХ СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФюмь гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТОХ 
ожбіиькСвС еОХжУмФ, ТямФбОиькСї УлТОбж, лСдПдкСї і мПХкСвПккСї аПелПзж), СлиОмО бОТмСУмі 
язжХ егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС мО йіУоПбжХ аюгдПміб; 

213.3.2. ббПеПккя лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, 
лТжекОпПкжХ гия СніоіРкСвС (УиФдаСбСвС) зСТжУмФбОккя гжлиСйОмжпкжйж 
лТПгУмОбкжомбОйж ікСеПйкжХ гПТдОб, зСкУФиьУьзжйж ФУмОкСбОйж ікСеПйкжХ гПТдОб мО 
гия СУСажУмСвС бжзСТжУмОккя пиПкОйж гжлиСйОмжпкжХ лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб, 
зСкУФиьУьзжХ ФУмОкСб ікСеПйкжХ гПТдОб бжХСгяпж е лТжкожлФ беОєйкСУмі УмСУСбкС зСдкСї 
СзТПйСї гПТдОбж. 

К ТОеі ТПОиіеОоії кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), сС аФиж 
ббПеПкі іе ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС кСТй оьСвС ліглФкзмФ, лСгОмСз 
УлиОпФємьУя СУСаОйж, сС ТПОиіеФюмь ОаС лПТПгОюмь Ф бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя пж 
ТСелСТягдПккя мОзі лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію), кП ліекірП гОмж мОзСї ТПОиіеОоії 
СгкСпОУкС іе УлиОмСю лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО УмОбзОйж, сС гіяиж кО йСйПкм 
лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії лТж ббПеПккі лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж; 

213.3.3. ббПеПккя лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) е-еО йПд йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, язсС лТж оьСйФ евігкС іе еОзСкСй кП УлТОбияємьУя лСгОмСз кО 
гСгОкФ бОТміУмь Ф еб'яезФ е ТСейісПккяй мСбОТіб (лТСгФзоії) Ф йжмкжХ ТПджйОХ: ТПійлСТмФ, 
мТОкежмФ, мжйпОУСбСвС ббПеПккя, йжмкСвС УзиОгФ, біиькСї йжмкСї еСкж, аПейжмкСї мСТвібиі, 
лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя, бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж. К 
ТОеі лСТФрПккя ФйСб йжмкжХ ТПджйіб, сС лПТПгаОпОюмь лСбкП ОаС пОУмзСбП ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя, СУСаО, біглСбігОиькО еО гСмТжйОккя ТПджйФ, еСаСб'яеОкО СапжУижмж мО 
УлиОмжмж УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. К ТОеі зСиж б еОекОпПкжХ бжлОгзОХ йжмкжй 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж лПТПгаОпОємьУя бжйСвО сСгС егіРУкПккя еОХСгіб вОТОкмФбОккя, 
мОзО бжйСвО бУмОкСбиюємьУя і гия оіиПР ОзожекСвС лСгОмзФ. ЙСгОмСз УлТОбияємьУя, язсС б 
лСгОиьрСйФ сСгС мОзжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) бжкжзОюмь еСаСб'яеОккя еі УлиОмж лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь; 

213.3.4. аПеСлиОмкСї лПТПгОпі гия екжсПккя лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), 
зСкніУзСбОкжХ еО ТірПккяй УФгФ мО мОзжХ, сС лПТПРриж Ф биОУкіУмь гПТдОбж бкОУиігСз 
бігйСбж биОУкжзО, язсС бСкж кП лігиявОюмь ТПОиіеОоії (лТСгОдФ) б ФУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ; 

аПеСлиОмкСї лПТПгОпі Ф бСиСгіккя і зСТжУмФбОккя ЗаТСРкжй ЛжиОй КзТОїкж мО ікржй 
біРУьзСбжй нСТйФбОккяй, ФмбСТПкжй біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж, СТвОкОй ЛиФдаж 
аПелПзж КзТОїкж, ЗОоіСкОиькСї лСиіоії КзТОїкж, ДПТдОбкСї лТжзСТгСккСї УиФдаж КзТОїкж, 
ДПТдОбкСї УиФдаж КзТОїкж е кОгебжпОРкжХ УжмФОоіР, ЗОоіСкОиькСї вбОТгії КзТОїкж 
зСкніУзСбОкжХ лігОзожекжХ мСбОТіб, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 215.3.5 - 215.3.52 лФкзмФ 215.3 
УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ (гОиі гия оьСвС лФкзмФ - мТОкУлСТмкі еОУСаж); мТОкУлСТмкжХ 
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еОУСаіб, бжекОкжХ аПеХОеяРкжйж; мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еО язжйж кП ебПТкФбУя биОУкжз гС 
зікоя УмТСзФ еаПТівОккя; мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС еО лТОбСй ФУлОгзФбОккя пж кО ікржХ 
еОзСккжХ лігУмОбОХ лПТПРриж Ф биОУкіУмь гПТдОбж. 

К ТОеі ТПОиіеОоії кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СлПТОоії е 
аПеСлиОмкСї лПТПгОпі язжХ ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС оьСвС ліглФкзмФ, 
лСгОмСз УлиОпФємьУя СУСаОйж, язі ТПОиіеФюмь ОаС лПТПгОюмь Ф бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя пж 
ТСелСТягдПккя мОзі мТОкУлСТмкі еОУСаж, кП ліекірП гОмж мОзСї ТПОиіеОоії СгкСпОУкС іе 
УлиОмСю лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО УмОбзОйж, сС гіяиж кО йСйПкм аПеСлиОмкСї 
лПТПгОпі мОзжХ лігОзожекжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб; 

213.3.5. ТПОиіеОоії мО/ОаС лПТПгОпі б йПдОХ СгкСвС ліглТжєйУмбО лігОзожекжХ мСбОТіб 
(лТСгФзоії), бжТСаиПкжХ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз УжТСбжкО гия 
бжТСакжомбО лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) мО аПкеСиФ (еО зСгСй 2902 20 00 00 евігкС е 
ККМ ЗДД). Мя кСТйО кП лСржТюємьУя кО СлПТОоії е ТПОиіеОоії мО/ОаС лПТПгОпі б йПдОХ 
СгкСвС ліглТжєйУмбО кОнмСлТСгФзміб (зТій мСбОТіб (лТСгФзоії) еО зСгОйж 2707 10 00 00, 
2707 50 00 90, 2710 12 90 00 мО 2711 19 00 00 евігкС е ККМ ЗДД); 

213.3.6. ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя яз УжТСбжкО гия бжТСакжомбО лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії, Ф мСйФ 
пжУиі УжТСбжкж), еО ФйСбж лСгОиьрСвС бжвСмСбиПккя е мОзСї УжТСбжкж ікржХ лігОзожекжХ 
мСбОТіб (лТСгФзоії, Ф мСйФ пжУиі УжТСбжкж), язі ТПОиіеФюмьУя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ОаС 
кО ПзУлСТм, ОаС бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж кПбжзСТжУмОкСї Ф бжТСакжомбі 
УжТСбжкж, мО лТПг'ябиПккя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ иіоПкеії кО лТОбС бжТСакжомбО 
ОизСвСиькжХ кОлСїб ОаС мюмюкСбжХ бжТСаіб. Мя кСТйО кП лСржТюємьУя кО СлПТОоії е 
ббПеПккя лОиькСвС; 

213.3.7. ббПеПккя ніежпкжйж СУСаОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лігОзожекжХ мСбОТіб 
(лТСгФзоії) б СаУявОХ, сС кП лПТПбжсФюмь кСТй аПейжмкСвС ббПеПккя, бУмОкСбиПкжХ 
Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж; 

213.3.8. ТПОиіеОоії аПелСУПТПгкьС бімпжекякжйж бжТСакжзОйж ОизСвСиькжХ кОлСїб і 
мюмюкСбжХ бжТСаіб йОвОежкОй аПейжмкСї мСТвібиі. ЙігУмОбСю гия ебіиькПккя біг УлиОмж 
лСгОмзФ лТСгФзоії, язО лТжекОпПкО гия ТПОиіеОоії йОвОежкОйж аПейжмкСї мСТвібиі, є кОиПдкС 
СнСТйиПкО йжмкО гПзиОТОоія, сС СнСТйияємьУя ліг пОУ бігбОкмОдПккя лТСгФзоії біг 
мОзСвС бжТСакжзО; 

213.3.9. ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) (зТій 
ОизСвСиькжХ кОлСїб і мюмюкСбжХ бжТСаіб) яз йідкОТСгкСї мПХкіпкСї гСлСйСвж, язО 
кОгОємьУя біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ 
кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, ОаС яз вФйОкімОТкСї гСлСйСвж, кОгОкСї евігкС е кСТйОйж 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС вФйОкімОТкФ гСлСйСвФ"; 

213.3.10. ббПеПккя ОзТПгжмСбОкжйж гПТдОбкжйж бжлТСаФбОиькжйж иОаСТОмСТіяйж 
мО/ОаС УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь иіоПкеії кО бжТСакжомбС мюмюкСбжХ бжТСаіб, 
ПмОиСккжХ (йСкімСТжквСбжХ) пж мПУмСбжХ еТОезіб мюмюкСбжХ бжТСаіб (кП лТжекОпПкжХ гия 
лТСгОдФ бТСегТіа) гия лТСбПгПккя гСУиігдПкь пж бжлТСаФбОкь (зОиіаТФбОккя 
иОаСТОмСТкСвС СаиОгкОккя, лТСбПгПккя гПвФУмОоіР, бжбпПккя ніежзС-ХійіпкжХ лСзОекжзіб, 
гжеОРкФ); 

213.3.11. ТПОиіеОоії УзТОлиПкСвС вОеФ кО УлПоіОиіеСбОкжХ ОФзоіСкОХ гия лСмТПа кОУПиПккя 
Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

213.3.12. ТПОиіеОоія бігХСгіб мюмюкСбСї УжТСбжкж еО ФйСбж гСзФйПкмОиькСвС 
лігмбПТгдПккя їХ ФмбСТПккя мО лСгОиьрСвС екжсПккя ОаС ФмжиіеОоії; 

213.3.13. ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж кПнПТйПкмСбОкСї (кПлПТПТСаиПкСї) 
мюмюкСбСї УжТСбжкж мюмюкСбС-нПТйПкмОоіРкжйж еОбСгОйж еО ФйСбж лСгОиьрСвС 
бжвСмСбиПккя е мОзСї УжТСбжкж нПТйПкмСбОкСї (лПТПТСаиПкСї) мюмюкСбСї УжТСбжкж мО її 
ТПОиіеОоії бжТСакжзОй мюмюкСбжХ бжТСаіб ОаС її ПзУлСТм; ТПОиіеОоія мюмюкСбСї УжТСбжкж 
мюмюкСбС-нПТйПкмОоіРкжй еОбСгОй СУСаОйж, язі бжТСаияюмь мюмюкСбФ УжТСбжкФ кО 
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йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; ТПОиіеОоія нПТйПкмСбОкСї (лПТПТСаиПкСї) мюмюкСбСї УжТСбжкж 
мюмюкСбС-нПТйПкмОоіРкжйж еОбСгОйж бжТСакжзОй мюмюкСбжХ бжТСаіб. 

МюмюкСбС-нПТйПкмОоіРкі еОбСгж Ф УмТСз, лПТПгаОпПкжР ожй КСгПзУСй гия лСгОккя 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО йіУяпкжР лСгОмзСбжР лПТіСг, лСгОюмь гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
еО СУкСбкжй йіУоПй СаиізФ ебім лТС СаУявж ійлСТмФ кПнПТйПкмСбОкСї (кПлПТПТСаиПкСї) 
мюмюкСбСї УжТСбжкж, СаУявж лТжгаОкСї мюмюкСбСї УжТСбжкж б СУіа, язі бжТСаияюмь 
мюмюкСбФ УжТСбжкФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, СаУявж бжТСакжомбО, ТПОиіеОоії 
бжТСакжзОй мюмюкСбжХ бжТСаіб мО ПзУлСТмФ нПТйПкмСбОкСї (лПТПТСаиПкСї) мюмюкСбСї 
УжТСбжкж еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. МОзжР ебім 
лТжТібкюємьУя гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії гия оіиПР еОУмСУФбОккя кСТй оьСвС КСгПзУФ сСгС 
лТСбПгПккя лПТПбіТСз мО лТжмявкПккя гС біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя лСгОмзСбжХ 
лТОбСлСТФрПкь; 

213.3.14. ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО ТПОиіеОоія кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
зФеСбіб гС ОбмСйСаіиіб иПвзСбжХ, еО ФйСбж лСгОиьрСвС бжвСмСбиПккя е кжХ ОбмСйСаіиіб, 
еОекОпПкжХ Ф мСбОТкіР лСежоії 8703 евігкС е ККМ ЗДД. 

ЛмОммя 214. БОеО СлСгОмзФбОккя 
214.1. К ТОеі СапжУиПккя лСгОмзФ іе еОУмСУФбОккяй ОгбОиСТкжХ УмОбСз аОеСю 

СлСгОмзФбОккя є: 
214.1.1. бОТміУмь ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ (лТСгФзоії), бжТСаиПкСвС кО йжмкіР мПТжмСТії 

КзТОїкж, еО бУмОкСбиПкжйж бжТСакжзСй йОзУжйОиькжйж ТСегТіакжйж оікОйж е 
ФТОХФбОккяй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО ОзожекСвС лСгОмзФ; 

214.1.2. бОТміУмь мСбОТіб (лТСгФзоії), сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, еО 
бУмОкСбиПкжйж ійлСТмПТСй йОзУжйОиькжйж ТСегТіакжйж оікОйж кО мСбОТж (лТСгФзоію), 
язі бік ійлСТмФє, е ФТОХФбОккяй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО ОзожекСвС лСгОмзФ; 

214.1.3. бОТміУмь ТПОиіеСбОкСї бжТСаиПкСї бжТСакжзСй ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, СапжУиПкО кО 
лігУмОбі оік, сС УзиОижУя кО ТжкзФ ПиПзмТжпкСї ПкПТвії б ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі аПе 
ФТОХФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО ОзожекСвС лСгОмзФ, бжекОпПкСвС еО УмОбзСю, 
бУмОкСбиПкСю ліглФкзмСй 215.3.9 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ. 

ВОТміУмь ТПОиіеСбОкСї бжТСаиПкСї бжТСакжзСй ПиПзмТжпкСї ПкПТвії гСТібкює пОУмоі 
СаУявФ ТПОиіеСбОкСї бжТСаиПкСї кжй ПиПзмТжпкСї ПкПТвії Ф еОвОиькСйФ СаУяеі ТПОиіеОоії 
ПиПзмТжпкСї ПкПТвії бжТСакжзО біг еОвОиькСї бОТмСУмі ТПОиіеСбОкСї бжТСакжзСй ПиПзмТжпкСї 
ПкПТвії Ф мОзСйФ ебімкСйФ лПТіСгі; 

214.1.4. бОТміУмь (е лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь мО аПе ФТОХФбОккя ОзожекСвС лСгОмзФ е 
ТПОиіеОоії УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб) 
лігОзожекжХ мСбОТіб, сС ТПОиіеСбОкі біглСбігкС гС ліглФкзмФ 213.1.9 лФкзмФ 213.1 УмОммі 213 
оьСвС КСгПзУФ; 

214.1.5. бОТміУмь еО йОзУжйОиькжйж ТСегТіакжйж оікОйж мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО 
лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, е 
ФТОХФбОккяй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО ОзожекСвС лСгОмзФ, ТПОиіеСбОкжХ біглСбігкС гС 
ліглФкзмФ 213.1.14 лФкзмФ 213.1 УмОммі 213 оьСвС КСгПзУФ; 

214.2. ЙТж бжекОпПккі аОеж СлСгОмзФбОккя лПТПТОХФкСз ікСеПйкСї бОиюмж Ф бОиюмФ 
КзТОїкж егіРУкюємьУя еО зФТУСй бОиюмж, бжекОпПкжй біглСбігкС гС УмОммі 391 оьСвС 
КСгПзУФ. 

214.3. ЖжмкО бОТміУмь мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, бжекОпОємьУя 
біглСбігкС гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

214.4. К ТОеі СапжУиПккя лСгОмзФ іе еОУмСУФбОккяй УлПожніпкжХ УмОбСз е лігОзожекжХ 
мСбОТіб (лТСгФзоії) аОеСю СлСгОмзФбОккя є їХ бПижпжкО, бжекОпПкО б СгжкжояХ бжйіТФ бОвж, 
Са'єйФ, зіиьзСУмі мСбОТФ (лТСгФзоії), Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО ОбмСйСаіия ОаС б ікржХ 
кОмФТОиькжХ лСзОекжзОХ. 
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214.5. К ТОеі СапжУиПккя лСгОмзФ іе еОУмСУФбОккяй СгкСпОУкС ОгбОиСТкжХ мО 
УлПожніпкжХ УмОбСз лСгОмзФ аОеСю СлСгОмзФбОккя є аОеО, бжекОпПкО біглСбігкС гС лФкзміб 
214.1 мО 214.4 оієї УмОммі. 

214.6. К ТОеі кОябкСУмі кОгкСТйОмжбкжХ бмТОм УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, 
УлжТмФ зСкьяпкСвС, лиСгСбСвС, еПТкСбСвС гжУмжиямФ мО ікржХ УлжТмСбжХ гжУмжияміб і 
ТПзмжнізОміб, ОизСвСиькжХ кОлСїб, гСлФсПкжХ е бжкж бжТСакжзО ліг пОУ бжТСакжомбО 
лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), аОеСю СлСгОмзФбОккя є бОТміУмь (зіиьзіУмь) ожХ мСбОТіб, язі 
йСдкО аФиС а бжТСажмж е кОгкСТйОмжбкС бмТОпПкжХ мСбОТіб (лТСгФзоії). 

ЗСТйж бжТСакжпжХ бмТОм і бжХСгФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ; кСТйж 
бжТСакжпжХ бмТОм і бжХСгФ УлжТмФ зСкьяпкСвС, лиСгСбСвС, еПТкСбСвС гжУмжиямФ мО ікржХ 
УлжТмСбжХ гжУмжияміб і ТПзмжнізОміб; кСТйж бмТОм УлжТмФ мО кСТйж бмТОм і бжХСгФ вСмСбСї 
лТСгФзоії ліг пОУ бжТСакжомбО ОизСвСиькжХ кОлСїб еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

214.7. ЙТж лУФбОккі, екжсПккі, бмТОмі лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ Ф лФкзмі 216.3 УмОммі 216 оьСвС КСгПзУФ, аОеСю СлСгОмзФбОккя є бОТміУмь мО 
СаУявж бмТОпПкжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), сС лПТПбжсФюмь бУмОкСбиПкі кСТйж бмТОм евігкС е 
лФкзмСй 214.6 УмОммі 214 оьСвС КСгПзУФ. 

214.8. ВжзиюпПкС. 

ЛмОммя 215. ЙігОзожекі мСбОТж мО УмОбзж лСгОмзФ 
215.1. ДС лігОзожекжХ мСбОТіб кОиПдОмь: 
 УлжТм ПмжиСбжР мО ікрі УлжТмСбі гжУмжиямж, ОизСвСиькі кОлСї, лжбС (зТій збОУФ 

"джбСвС" аТСгіккя); 
 мюмюкСбі бжТСаж, мюмюк мО лТСйжУиСбі еОйіккжзж мюмюкФ; 
 Тігжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ; 
 лОиькП, Ф мСйФ пжУиі мСбОТж (лТСгФзоія), сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз лОиькП гия 

еОлТОбиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СаиОгкОккя ОаС лТжУмТСїб е гбжвФкОйж 
бкФмТіркьСвС евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС 
евСТяккя е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е 
зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй мО зСгж язжХ евігкС е ККМ ЗДД кП еОекОпПкі Ф 
ліглФкзмі 215.3.4 лФкзмФ 215.3 оієї УмОммі (зТій вОеФ лТжТСгкСвС Ф вОеСлСгіакСйФ УмОкі 
еО зСгСй 2711 21 00 00 евігкС е ККМ ЗДД); 

 ОбмСйСаіиі иПвзСбі, зФеСбж гС кжХ, лТжпПлж мО кОліблТжпПлж, йСмСожзиж, мТОкУлСТмкі 
еОУСаж, лТжекОпПкі гия лПТПбПеПккя 10 СУіа і аіиьрП, мТОкУлСТмкі еОУСаж гия 
лПТПбПеПккя бОкмОдіб; 

 ПиПзмТжпкО ПкПТвія. 
215.2. ЛмОбзж лСгОмзФ мО лПТПиіз мСбОТіб, е язжХ УлТОбияємьУя лСгОмСз: 
215.2.1. УмОбзж лСгОмзФ бУмОкСбиююмьУя оією УмОммПю і є єгжкжйж кО бУіР мПТжмСТії 

КзТОїкж; 
215.2.2. УмОбзж лСгОмзФ бУмОкСбиююмьУя біглСбігкС гС бжекОпПкь ТСегіиФ I оьСвС 

КСгПзУФ: 
 ОгбОиСТкі, 
 УлПожніпкі, 
 ОгбОиСТкі мО УлПожніпкі СгкСпОУкС; 

215.2.3. УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ кО аПкежк йСмСТкжР еО зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД 2710 
12 51 10, 2710 12 51 20, 2710 12 51 90, 2710 12 59 10, 2710 12 59 20, 2710 12 59 90, сС йіУмжмь 
мПмТОПмжиУбжкПоь, еаіиьрФюмьУя б 1,5 ТОеО. 

215.3. ЙСгОмСз УлТОбияємьУя е мОзжХ мСбОТіб мО СапжУиюємьУя еО мОзжйж УмОбзОйж: 
215.3.1. УлжТм ПмжиСбжР мО ікрі УлжТмСбі гжУмжиямж, ОизСвСиькі кОлСї, лжбС: 

КСг мСбОТФ (лТСгФзоії) 
евігкС е ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 
Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзж 
лСгОмзФ 
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КСг мСбОТФ (лТСгФзоії) 
евігкС е ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 
Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзж 
лСгОмзФ 

2203 00 ЙжбС іе УСиСгФ (УСиСгСбП) вТжбПкь еО 1 
иімТ 100-

бігУСмзСбСвС 
УлжТмФ 

59,82 

2204 
(зТій 2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 22 10 00, 
2204 29 10 00), 
2205 10 10 00, 
2205 90 10 00, 
2206 00 59 00, 
2206 00 89 00 

ЗбжпОРкі (кПівТжУмі) бжкО, УФУиС 
бжкСвТОгкП, еаТСгдПкі кОлСї, нОзмжпкО 
йіокіУмь язжХ бжсО еО 1,2 бігУСмзО 
Са'єйкжХ Сгжкжоь ПмжиСбСвС УлжТмФ, ОиП кП 
бжсО еО 15 бігУСмзіб Са'єйкжХ Сгжкжоь 
ПмжиСбСвС УлжТмФ, еО ФйСбж, сС ПмжиСбжР 
УлжТм, язжР йіУмжмьУя Ф вСмСбСйФ лТСгФзмі, 
йОє лСбкіУмю нПТйПкмкП (ПкгСвПккП) 
лСХСгдПккя 

вТжбПкь еО 1 
иімТ 

0,01 

2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 22 10 00, 
2204 29 10 00, 
2205 10 10 00, 
2205 90 10 00, 
2206 00 39 00 

ВжкО івТжУмі мО бжкО вОеСбОкі, еаТСгдПкі 
кОлСї, бжкО (кОлСї) ОТСйОмжеСбОкі івТжУмі 
(вОеСбОкі), нОзмжпкО йіокіУмь язжХ бжсО еО 
1,2 бігУСмзО Са'єйкжХ Сгжкжоь ПмжиСбСвС 
УлжТмФ, ОиП кП бжсО еО 15 бігУСмзіб 
Са'єйкжХ Сгжкжоь ПмжиСбСвС УлжТмФ, еО 
ФйСбж, сС ПмжиСбжР УлжТм, язжР йіУмжмьУя 
Ф вСмСбСйФ лТСгФзмі, йОє лСбкіУмю 
нПТйПкмкП (ПкгСвПккП) лСХСгдПккя, язі 
ТСеижбОюмьУя Ф лиярзж, еОзСТзСбОкі 
УлПоіОиькжйж лТСазОйж гия мОзжХ кОлСїб 
мжлФ "вТжа", сС ФмТжйФюмьУя кО йіУоі еО 
гСлСйСвСю УмядСз ОаС еОУміаСз, мО/ОаС 
йОюмь кОгйіТкжР мжУз, УлТжпжкПкжР 
кОябкіУмю гіСзУжгФ бФвиПою Ф ТСепжкі кО 
Тібкі кП йПкрП 1 аОТ еО мПйлПТОмФТж 20° C 

вТжбПкь еО 1 
иімТ 

12,23 

2204, 2205, 2206 (бжкО мО 
ікрі еаТСгдПкі кОлСї аПе 
гСгОккя ПмжиСбСвС УлжТмФ, 
б ікрСйФ йіУоі кП еОекОпПкі; 
бжкО мО ікрі еаТСгдПкі 
кОлСї е гСгОккяй 
ПмжиСбСвС УлжТмФ) 

ВжкО мО ікрі еаТСгдПкі кОлСї (Ф мСйФ пжУиі 
УФйірі іе еаТСгдПкжХ кОлСїб мО УФйірі кО 
СУкСбі еаТСгдПкжХ кОлСїб), нОзмжпкО 
йіокіУмь язжХ бжсО еО 1,2 бігУСмзО 
Са'єйкжХ Сгжкжоь ПмжиСбСвС УлжТмФ, ОиП кП 
бжсО еО 22 бігУСмзж Са'єйкжХ Сгжкжоь 
ПмжиСбСвС УлжТмФ 

вТжбПкь еО 1 
иімТ 

8,42 

2204, 2205, 2206 
(ОизСвСиькі кОлСї е 
гСгОккяй ОаС аПе гСгОккя 
ПмжиСбСвС УлжТмФ, б ікрСйФ 
йіУоі кП еОекОпПкі) 

АизСвСиькі кОлСї, нОзмжпкО йіокіУмь язжХ 
бжсО еО 22 бігУСмзж Са'єйкжХ Сгжкжоь 
ПмжиСбСвС УлжТмФ, ікрі УФйірі іе 
еаТСгдПкжХ кОлСїб мО УФйірі кО СУкСбі 
еаТСгдПкжХ кОлСїб 

вТжбПкь еО 1 
иімТ 100-

бігУСмзСбСвС 
УлжТмФ 

133,31 

2206 00 31 00, 
2206 00 51 00, 
2206 00 81 00 

ЛжгТ і лПТТі (аПе гСгОккя УлжТмФ) 
вТжбПкь еО 1 

иімТ 
1,11 

2207 ЛлжТм ПмжиСбжР, кПгПкОмФТСбОкжР, е 
зСкоПкмТОоією УлжТмФ 80 бігУСмзіб 

вТжбПкь еО 1 
иімТ 100-

133,31 
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КСг мСбОТФ (лТСгФзоії) 
евігкС е ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 
Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзж 
лСгОмзФ 

Са'єйкжХ Сгжкжоь ОаС аіиьрП; УлжТм 
ПмжиСбжР мО ікрі УлжТмСбі гжУмжиямж мО 
УлжТмкі кОлСї, СгПТдОкі рияХСй лПТПвСкзж, 
гПкОмФТСбОкі, аФгь-язСї зСкоПкмТОоії 

бігУСмзСбСвС 
УлжТмФ 

2208 ЛлжТм ПмжиСбжР, кПгПкОмФТСбОкжР, е 
зСкоПкмТОоією УлжТмФ йПкр яз 80 
бігУСмзіб Са'єйкжХ Сгжкжоь, УлжТмСбі 
гжУмжиямж мО УлжТмкі кОлСї, СгПТдОкі 
рияХСй лПТПвСкзж, иізПТж мО ікрі кОлСї, сС 
йіУмямь УлжТм 

вТжбПкь еО 1 
иімТ 100-

бігУСмзСбСвС 
УлжТмФ 

133,31 

2103 90 30 00, 
2106 90 

Міиьзж лТСгФзмж іе бйіУмСй УлжТмФ 
ПмжиСбСвС 8,5 бігУСмзО Са'єйкжХ Сгжкжоь 
мО аіиьрП 

вТжбПкь еО 1 
иімТ 100-

бігУСмзСбСвС 
УлжТмФ 

177,73 

215.3.2. мюмюкСбі бжТСаж, мюмюк мО лТСйжУиСбі еОйіккжзж мюмюкФ: 

КСг мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ 
ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е 
ККМ ЗДД 

Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзО 
лСгОмзФ 

2401 МюмюкСбО УжТСбжкО 
МюмюкСбі бігХСгж 

вТжбПкь еО 1 
зіиСвТОй 
(кПммС)* 

2836,08 

2402 10 0010 ЛжвОТж, бзиюпОюпж УжвОТж е 
бігТіеОкжйж зікояйж, е бйіУмСй 
мюмюкФ 

вТжбПкь еО 1 
зіиСвТОй 
(кПммС)* 

2836,08 

2402 10 00 90 ЛжвОТжиж, бзиюпОюпж УжвОТжиж е 
бігТіеОкжйж зікояйж, е бйіУмСй 
мюмюкФ 

вТжбПкь еО 
1000 рмФз 

2257,4 

2402 20 90 10 ЛжвОТПмж аПе ніиьмТО, ожвОТзж вТжбПкь еО 
1000 рмФз 

2257,4 

2402 20 90 20 ЛжвОТПмж е ніиьмТСй вТжбПкь еО 
1000 рмФз 

2257,4 

2403 (зТій 2403 99 90 10 - 
мюмюкСбйіУкі бжТСаж гия 
ПиПзмТжпкСвС кОвТібОккя (МВДЗ) еО 
гСлСйСвСю лігівТібОпО е 
ПиПзмТСккжй ФлТОбиіккяй) 

Мюмюк мО еОйіккжзж мюмюкФ, ікрі, 
лТСйжУиСбСвС бжТСакжомбО; 
мюмюк "вСйСвПкіеСбОкжР" ОаС 
"бігкСбиПкжР"; 
мюмюкСбі ПзУмТОзмж мО ПУПкоії 

вТжбПкь еО 1 
зіиСвТОй 
(кПммС)* 

2836,08 

2403 99 90 10 МюмюкСбйіУкі бжТСаж гия 
ПиПзмТжпкСвС кОвТібОккя (МВДЗ) еО 
гСлСйСвСю лігівТібОпО е 
ПиПзмТСккжй ФлТОбиіккяй 

вТжбПкь еО 
1000 рмФз 

3019,85 

____________ 
* ВОвСю кПммС ббОдОємьУя бОвО мСбОТФ (лТСгФзоії) аПе ФТОХФбОккя бОвж аФгь-язСї мОТж пж ФлОзСбзж. 

215.3.21. УжвОТПмж мО ожвОТзж, УжвОТжиж: 

КСг мСбОТФ (лТСгФзоії) 
евігкС е ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 
Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзж 
лСгОмзФ 

2402 20 90 10 ЛжвОТПмж аПе ніиьмТО, ожвОТзж бігУСмзіб 12 
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2402 20 90 20 ЛжвОТПмж е ніиьмТСй бігУСмзіб 12 

2402 10 00 90 
ЛжвОТжиж, бзиюпОюпж УжвОТжиж е 
бігТіеОкжйж зікояйж, е бйіУмСй мюмюкФ бігУСмзіб 12 

215.3.3. йікійОиькП ОзожекП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя іе УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ е 
мюмюкСбжХ бжТСаіб: 

КСг мСбОТФ (лТСгФзоії) 
евігкС е ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е 
ККМ ЗДД 

Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзО лСгОмзФ 

2402 20 90 10 ЛжвОТПмж аПе ніиьмТО, ожвОТзж вТжбПкь еО 
1000 рмФз 

3019,85 

2402 20 90 20 ЛжвОТПмж е ніиьмТСй вТжбПкь еО 
1000 рмФз 

3019,85 

2402 10 00 90 ЛжвОТжиж, бзиюпОюпж УжвОТжиж е 
бігТіеОкжйж зікояйж, е бйіУмСй 
мюмюкФ 

вТжбПкь еО 
1000 рмФз 

3019,85, ОиП кП йПкрП 
2836,08 вТжбПкь еО 1 зв 

кПммС 

215.3.31. Тігжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ: 

КСг мСбОТФ (лТСгФзоії) 
евігкС е ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ 
ЗДД 

Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзО 
лСгОмзФ 

3824 99 96 20 Кігжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б 
ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ 

вТжбПкь еО 1 
иімТ 

10000 

215.3.4. лОиькП: 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ 
Ф мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ 
(Са'єй Ф иімТОХ, 
лТжбПгПкжХ гС 

t 15° C) 

УмОбзО 

2707 50 00 10 
2707 50 00 90 

УФйірі ОТСйОмжпкжХ бФвиПбСгкіб, е язжХ 65 Са. % ОаС 
аіиьрП (бзиюпОюпж бмТОмж) лПТПвОкяюмьУя лТж 
мПйлПТОмФТі гС 250° C еО йПмСгСй ISO 3405 
(ПзбібОиПкмкжй йПмСгФ ASTM D 86) 

єбТС еО 1000 иімТіб 213,50 

 ЙПвзі гжУмжиямж: 
  

2710 12 11 10 
2710 12 11 20 

гия УлПожніпкжХ лТСоПУіб лПТПТСазж 
- " - 213,50 

2710 12 11 90 
2710 12 15 10 
2710 12 15 20 
2710 12 15 90 

гия ХійіпкжХ лПТПмбСТПкь Ф лТСоПУОХ, зТій 
еОекОпПкжХ Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 
2710 12 11 10, 
2710 12 11 20, 
2710 12 11 90 

- " - 213,50 

 БПкежкж УлПоіОиькі: 
  

2710 12 21 10 
2710 12 21 90 

ФОРм-УліТжм 
- " - 213,50 

2710 12 25 00 ікрі УлПоіОиькі аПкежкж - " - 213,50 

 БПкежкж йСмСТкі: 
  

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 507 gazeta.vobu.ua 
 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ 
Ф мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ 
(Са'єй Ф иімТОХ, 
лТжбПгПкжХ гС 

t 15° C) 

УмОбзО 

2710 12 31 00 аПкежкж ОбіОоіРкі - " - 27* 

 аПкежкж йСмСТкі е бйіУмСй Убжкою 0,013 в/и ОаС 
йПкрП:   

2710 12 41 11 
2710 12 41 12 
2710 12 41 13 
2710 12 41 31 
2710 12 41 32 
2710 12 41 33 
2710 12 41 91 
2710 12 41 92 
2710 12 41 93 
2710 12 45 01 
2710 12 45 02 
2710 12 45 09 
2710 12 49 01 
2710 12 49 02 
2710 12 49 09 

іе бйіУмСй кП йПкр яз 5 йОУ. % аіСПмОкСиФ ОаС кП 
йПкр яз 5 йОУ. % Пмжи-мТПм-аФмжиСбСвС ПніТФ ОаС їХ 
УФйірі 

єбТС еО 1000 иімТіб 213,50 

2710 12 41 14 
2710 12 41 15 
2710 12 41 19 
2710 12 41 34 
2710 12 41 35 
2710 12 41 39 
2710 12 41 94 
2710 12 41 95 
2710 12 41 99 
2710 12 45 12 
2710 12 45 13 
2710 12 45 99 
2710 12 49 12 
2710 12 49 13 
2710 12 49 99 

ікрі аПкежкж 

- " - 213,50 

2710 20 90 00 ікрі кОнмСлТСгФзмж - " - 213,50 

2710 12 51 10 
2710 12 51 20 
2710 12 51 90 
2710 12 59 10 
2710 12 59 20 
2710 12 59 90 

іе бйіУмСй Убжкою аіиьр яз 0,013 в/и 

єбТС еО 1000 иімТіб 213,50 

2710 12 70 00 ЙОижбС гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб - " - 27* 

2710 12 90 00 Ікрі иПвзі гжУмжиямж - " - 213,50 
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ 
Ф мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ 
(Са'єй Ф иімТОХ, 
лТжбПгПкжХ гС 

t 15° C) 

УмОбзО 

 ЛПТПгкі гжУмжиямж: 
  

2710 19 11 10 
2710 19 11 20 
2710 19 11 90 

гия УлПожніпкжХ лТСоПУіб лПТПТСазж 
- " - 213,50 

2710 19 15 10 
2710 19 15 20 
2710 19 15 90 

гия ХійіпкжХ лПТПмбСТПкь Ф лТСоПУОХ, кП еОекОпПкжХ 
Ф мСбОТкіР зОмПвСТії 2710 19 11 - " - 213,50 

 ГОУ: 
  

2710 19 21 00 лОижбС гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб - " - 21* 

2710 19 25 00 ікржР вОУ - " - 183 

2710 19 29 00 Ікрі УПТПгкі гжУмжиямж - " - 183 

2710 19 31 01 
2710 19 31 10 
2710 19 31 20 
2710 19 31 30 
2710 19 31 40 
2710 19 35 01 
2710 19 35 10 
2710 19 35 20 
2710 19 35 30 
2710 19 35 40 
2710 19 43 00 
2710 19 46 00 
2710 19 47 10 
2710 19 47 90 
2710 19 48 00 
2710 20 11 00 
2710 20 15 00 
2710 20 17 00 
2710 20 19 00 

ВОдзі гжУмжиямж (вОеСРиь) 

єбТС еО 1000 иімТіб 139,50 

2710 19 62 00 
2710 19 64 00 
2710 19 68 10 
2710 19 68 20 
2710 19 68 90 
2710 20 31 00 
2710 20 35 00 
2710 20 39 00 

Міиьзж лОижбС ліпкП лСаФмСбП 

- " - 139,50 

2710 19 51 00 ЙОижбС ТігзП (йОеФм) гия УлПожніпкжХ лТСоПУіб 
лПТПТСазж 

- " - 139,50 
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ 
Ф мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ 
(Са'єй Ф иімТОХ, 
лТжбПгПкжХ гС 

t 15° C) 

УмОбзО 

2710 19 55 00 ЙОижбС ТігзП (йОеФм) гия ХійіпкжХ лПТПмбСТПкь Ф 
лТСоПУОХ, зТій еОекОпПкжХ Ф мСбОТкіР лігзОмПвСТії 
2710 19 51 00 

- " - 139,50 

2710 19 62 00 - 
2710 19 68, 
2710 19 71 00, 
2710 19 75 00, 
2710 19 99 00, 
2710 20 31 00, 
2710 20 35 00, 
2710 20 39 00 

ЙОижбО Тігзі, кО СУкСбі вОеСРиіб (гжелОижбС), йПкр 
яз 85 Са. % язжХ, бзиюпОюпж бжмТОмж, 
лПТПвОкяємьУя лТж мПйлПТОмФТі 350°Л (еО йПмСгСй 
ISO 3405, ПзбібОиПкмкжй йПмСгФ ASTM D 86), зТій 
лОижбО ліпкСвС лСаФмСбСвС, аОеСбжХ Сижб мО ікржХ 
йОУмжиькжХ йОмПТіОиіб, мО ікржХ гжУмжияміб, язі ліг 
пОУ нТОзоіРкСї ТСевСкзж еО йПмСгСй ISO 3405 (ОаС 
ОкОиСвіпкжй йПмСгСй ASTM D 86) лТж мПйлПТОмФТі 
350° Л мО ОмйСУнПТкСйФ мжУзФ лПТПвОкяюмьУя кП 
аіиьрП 35 Са. %. 

єбТС еО 1000 иімТіб 213,50 

2711 11 00 00 ЛзТОлиПкжР вОе лТжТСгкжР - " - 3,67 

2711 12 11 00 
2711 12 19 00 
2711 12 91 00 
2711 12 93 00 
2711 12 94 00 
2711 12 97 00 
2711 13 10 00 
2711 13 30 00 
2711 13 91 00 
2711 13 97 00 
2711 14 00 00 
2711 19 00 00 

ЛзТОлиПкжР вОе (лТСлОк ОаС УФйір лТСлОкФ е 
аФмОкСй) мО ікрі вОеж 

єбТС еО 1000 иімТіб 52 

2707 10 00 00 БПкеСи - " - 195 

2707 20 00 10 
2707 20 00 90 

МСиФСи 
- " - 195 

2707 30 00 10 
2707 30 00 90 

КУжиСи 
- " - 195 

2901 10 00 90 ВФвиПбСгкі Оожзиіпкі кОУжпПкі (зТій аФмОкФ, 
іеСаФмОкФ) 

- " - 213,50 

2901 10 00 10 БФмОк, іеСаФмОк - " - 52 

2905 11 00 00 ЖПмОкСи мПХкіпкжР (йПмжиСбжР УлжТм) - " - 245 

2909 19 10 00 
2909 19 90 10 
2909 19 90 20 
2909 19 90 90 

Ікрі ПніТж лТСУмі, ПніТСУлжТмж, ПніТСнПкСиж, 
ПніТСУлжТмСнПкСиж, лПТСзУжгж УлжТміб, лПТСзУжгж 
лТСУмжХ ПніТіб, лПТСзУжгж зПмСкіб (бжекОпПкСвС ОаС 
кПбжекОпПкСвС ХійіпкСвС УзиОгФ) мО їХ вОиСвПкСбОкі, 
УФиьнСбОкі, кімТСбОкі ОаС кімТСеСбОкі лСХігкі, зТій 

- " - 213,50 
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ 
Ф мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ 
(Са'єй Ф иімТОХ, 
лТжбПгПкжХ гС 

t 15° C) 

УмОбзО 

гжПмжиСбСвС ПніТФ (зСг евігкС е ККМ ЗДД 
2909 11 00 00) 
АкмжгПмСкОмСТж, ОкмжСзУжгОкмж, іквіаімСТж 
УйСиСФмбСТПккя, еОвФУкжзж, ОкмжзСТСеіРкі 
лТПлОТОмж мО ікрі вСмСбі лТжУОгзж, гСаОбзж гия 
кОнмСлТСгФзміб (бзиюпОюпж аПкежк) ОаС гия ікржХ 
Тігжк, язі бжзСТжУмСбФюмь е мією УОйСю йПмСю, сС і 
кОнмСлТСгФзмж: 

3811 11 10 00 
3811 11 90 00 
3811 19 00 00 

ОкмжгПмСкОмСТж 
єбТС еО 1000 иімТіб 213,50 

3811 90 00 00 Ікрі - " - 245 

3814 00 90 90 Міиьзж ТСепжккжзж ОаС ТСеТігдФбОпі кО СУкСбі 
йПмОкСиФ; ікрі вСмСбі УФйірі кО СУкСбі йПмОкСиФ 

єбТС еО 1000 иімТіб 245,50 

3826 00 10 00 
3826 00 90 00 

БіСгжеПиь мО РСвС УФйірі (сС кП йіУмямь ОаС йіУмямь 
йПкр яз 70 йОУ. % кОнмж ОаС кОнмСлТСгФзміб, 
СгПТдОкжХ е аімФйікСекжХ лСТіг) кО СУкСбі 
йСкСОизіиькжХ УзиОгкжХ ПніТіб джТкжХ зжУиСм 

- " - 106 

3824 99 96 10 ЙОижбС йСмСТкП ОиьмПТкОмжбкП - " - 162 

____________ 
* ДС УмОбзж лСгОмзФ еОУмСУСбФємьУя лігбжсФбОиькжР зСПніоієкм 10 лТж: 
ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лОиькСвС; 
ТПОиіеОоії бжТСакжзСй бжТСаиПкСвС б КзТОїкі лОиькСвС. 

ЙігбжсФбОиькжР зСПніоієкм 10 кП еОУмСУСбФємьУя гия УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі біглСбігкС гС лФкзмФ 229.8 
УмОммі 229 оьСвС КСгПзУФ бжгОиж лСгОмзСбжР бПзУПиь. 

МСбОТж (лТСгФзоія), сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз лОиькП гия еОлТОбиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СаиОгкОккя ОаС 
лТжУмТСїб е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя 
е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй, зСгж язжХ 
евігкС е ККМ ЗДД кП еОекОпПкі Ф оьСйФ ліглФкзмі (зТій вОеФ лТжТСгкСвС Ф вОеСлСгіакСйФ УмОкі еО зСгСй 2711 21 00 00 
евігкС е ККМ ЗДД), СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю лСгОмзФ 213,5 єбТС еО 1000 иімТіб. 

215.3.5. ЖСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж, лТжекОпПкі гия лПТПбПеПккя 10 СУіа і аіиьрП, 
бзиюпОюпж бСгія (зТій йСмСТкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф мСбОТкжХ 
лігзОмПвСТіяХ 8702 40 00 10, 8702 40 00 90, 8702 90 90 00 евігкС е ККМ ЗДД): 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ 
ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 
ЛмОбзО лСгОмзФ Ф мбПТгіР УФйі е 
Сгжкжоі ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 

(лТСгФзоії) (УлПожніпкі) 

8702 ЖСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж, лТжекОпПкі гия 
лПТПбПеПккя 10 СУіа і аіиьрП, бзиюпОюпж 
бСгія: 

 

8702 10 - міиьзж е лСТркПбжй гбжвФкСй 
бкФмТіркьСвС евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг 
УмжУкПккя (гжеПиПй ОаС кОлібгжеПиПй): 
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ 
ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 
ЛмОбзО лСгОмзФ Ф мбПТгіР УФйі е 
Сгжкжоі ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 

(лТСгФзоії) (УлПожніпкі) 

 - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО 
лСкОг 2500 зФа. Уй:  

8702 10 11 - - - кСбі: 
 

8702 10 11 10 - - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО кП 
аіиьр яз 5000 зФа. Уй 

0,003 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 10 11 30 - - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО 
лСкОг 5000 зФа. Уй 

0,003 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 10 19 - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя: 
 

8702 10 19 10 - - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО кП 
аіиьр яз 5000 зФа. Уй 

0,003 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 10 19 90 - - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО 
лСкОг 5000 зФа. Уй 

0,007 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

 - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО кП 
аіиьр яз 2500 зФа. Уй:  

8702 10 91 00 - - - кСбі 0,003 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 10 99 00 - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя 0,007 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 20 - е лСТркПбжй гбжвФкСй бкФмТіркьСвС 
евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя 
(гжеПиПй ОаС кОлібгжеПиПй) мО 
ПиПзмТСгбжвФкСй б язСУмі гбжвФкіб гия 
лПТПУФбОккя: 

 

8702 20 10 - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО 
лСкОг 2500 зФа. Уй:  

8702 20 10 10 - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО кП 
аіиьр яз 5000 зФа. Уй 

кСбі 0,003 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО, сС 

бжзСТжУмСбФбОижУя 0,007 єбТС еО 1 
зФа. Уй Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 20 10 90 - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО 
лСкОг 5000 зФа. Уй 

кСбі 0,003 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО, сС 

бжзСТжУмСбФбОижУя 0,007 єбТС еО 1 
зФа. Уй Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 20 90 00 - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО кП 
аіиьр яз 2500 зФа. Уй 

кСбі 0,003 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО, сС 

бжзСТжУмСбФбОижУя 0,007 єбТС еО 1 
зФа. Уй Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 30 - е лСТркПбжй гбжвФкСй бкФмТіркьСвС 
евСТяккя е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй іе 
ебСТСмкС-лСУмФлОиькжй ТФХСй лСТркя мО 
ПиПзмТСгбжвФкСй б язСУмі гбжвФкіб гия 
лПТПУФбОккя: 

 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 512 gazeta.vobu.ua 
 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ 
ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 
ЛмОбзО лСгОмзФ Ф мбПТгіР УФйі е 
Сгжкжоі ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 

(лТСгФзоії) (УлПожніпкі) 

8702 30 10 00 - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО 
лСкОг 2800 зФа. Уй 

кСбі 0,003 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО, сС 

бжзСТжУмСбФбОижУя 0,007 єбТС еО 1 
зФа. Уй Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 30 90 00 - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО кП 
аіиьр яз 2800 зФа. Уй 

кСбі 0,003 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО, сС 

бжзСТжУмСбФбОижУя 0,007 єбТС еО 1 
зФа. Уй Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 90 - ікрі: 
 

 - - е лСТркПбжй гбжвФкСй бкФмТіркьСвС 
евСТяккя е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй:  

 - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО 
лСкОг 2800 зФа. Уй:  

8702 90 11 00 - - - - кСбі 0,003 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 90 19 00 - - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя 0,007 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

 - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО кП 
аіиьр яз 2800 зФа. Уй:  

8702 90 31 00 - - - - кСбі 0,003 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8702 90 39 00 - - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя 0,007 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО. 

ЛмОбзж лСгОмзФ гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС бжзСТжУмСбФбОижУя лСкОг 8 ТСзіб і 
біглСбігОюмь зСгФ 8702 евігкС е ККМ ЗДД, еОУмСУСбФюмьУя е зСПніоієкмСй 50. 

215.3.51. ОбмСйСаіиі иПвзСбі мО ікрі йСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж, лТжекОпПкі вСиСбкжй 
пжкСй гия лПТПбПеПккя июгПР, сС біглСбігОюмь мСбОТкіР лСежоії 8703 евігкС е ККМ ЗДД 
(зТій йСмСТкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф мСбОТкіР лСежоії 8702 евігкС е ККМ ЗДД), 
бзиюпОюпж бОкмОдСлОУОджТУьзі ОбмСйСаіиі-нФТвСкж, вСкСпкі ОбмСйСаіиі, Ф мСйФ пжУиі 
ОбмСйСаіиі, язі б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ лСгОюмьУя гС СТвОкіб, сС 
егіРУкююмь гПТдОбкФ ТПєУмТОоію мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, гия ТПєУмТОоії ОаС лПТПТПєУмТОоії 
Ф еб'яезФ іе ейікСю йСгПиі мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сС гС лПТПСаиОгкОккя ліг пОУ ббПеПккя 
біглСбігОиО мСбОТкіР лСежоії 8704 евігкС е ККМ ЗДД, О ліУия лПТПСаиОгкОккя біглСбігОє 
мСбОТкіР лСежоії 8703 евігкС е ККМ ЗДД: 

УмОбзО лСгОмзФ (ЛмОбзО) гия біглСбігкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ бжекОпОємьУя еО 
нСТйФиСю: 

ЛмОбзО = ЛмОбзОаОеСбО Х КгбжвФк Х Кбіз, 
гП ЛмОбзОаОеСбО - УмОбзО лСгОмзФ б єбТС еО 1 рмФзФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ: 
 е гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй мО зТжбСржлкС-

рОмФккжй йПХОкіейСй е Са'єйСй ожиікгТіб гС 3000 зФа. УОкмжйПмТіб (бзиюпкС) - 50,0; 
 е гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй мО зТжбСржлкС-

рОмФккжй йПХОкіейСй е Са'єйСй ожиікгТіб лСкОг 3000 зФа. УОкмжйПмТіб - 100,0; 
 е гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя (гжеПиПй ОаС 

кОлібгжеПиПй) е Са'єйСй ожиікгТіб гС 3500 зФа. УОкмжйПмТіб (бзиюпкС) - 75,0; 
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 е гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя (гжеПиПй ОаС 
кОлібгжеПиПй) е Са'єйСй ожиікгТіб лСкОг 3500 зФа. УОкмжйПмТіб - 150,0; 

КгбжвФк - зСПніоієкм, сС бжекОпОємьУя гіиПккяй Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО бкФмТіркьСвС 
евСТяккя біглСбігкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ б зФа. УОкмжйПмТОХ кО 1000 зФа. УОкмжйПмТіб; 

Кбіз - зСПніоієкм, сС гСТібкює зіиьзСУмі лСбкжХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб е ТСзФ, кОУмФлкСвС еО 
ТСзСй бжТСакжомбО біглСбігкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, гС ТСзФ бжекОпПккя УмОбзж 
лСгОмзФ (гия кСбжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС бжзСТжУмСбФбОижУя 
гС СгкСвС лСбкСвС зОиПкгОТкСвС ТСзФ, зСПніоієкм гСТібкює 1, О гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, 
сС бжзСТжУмСбФбОижУя лСкОг л'ямкОгоямь лСбкжХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб, зСПніоієкм гСТібкює 
15). 

ЛмОбзО лСгОмзФ гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 8703 80 
10 10, 8703 80 90 10 евігкС е ККМ ЗДД, СУкОсПкжХ бжзиюпкС ПиПзмТжпкжйж гбжвФкОйж 
(Сгкжй пж зіиьзСйО), бУмОкСбиюємьУя Ф ТСейіТі 1 єбТС еО 1 зіиСбОм-вСгжкФ єйкСУмі 
ПиПзмТжпкСвС ОзФйФиямСТО мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

ЛмОбзО лСгОмзФ гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 8703 10 
18 00 (гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС лТжбСгямьУя б ТФХ міиьзж ПиПзмТжпкжй гбжвФкСй, 
Сгкжй ОаС зіиьзСйО), 8703 80 10 90, 8703 80 90 90, 8703 90 00 00 евігкС е ККМ ЗДД, 
бУмОкСбиюємьУя Ф ТСейіТі 100 єбТС еО 1 рмФзФ. 

215.3.52. йСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж гия лПТПбПеПккя бОкмОдіб: 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО лСгОмзФ Ф мбПТгіР 
УФйі е Сгжкжоі ТПОиіеСбОкСвС 

мСбОТФ (лТСгФзоії) 
(УлПожніпкі) 

8704 ЖСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж гия лПТПбПеПккя 
бОкмОдіб:  

8704 10 - ОбмСйСаіиі-УОйСУзжгж, лТжекОпПкі гия 
бжзСТжУмОккя кО аПегСТідді:  

8704 10 10 - - е гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя іе 
еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя (гжеПиПй ОаС 
кОлібгжеПиПй) ОаС е гбжвФкСй бкФмТіркьСвС 
евСТяккя е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй: 

 

8704 10 10 10 - - - бОкмОдСлігРСйкіУмю лСкОг 75 м 0,016 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 10 10 90 - - - ікрі 0,016 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 10 90 - - ікрі: 
 

8704 10 90 10 - - - ОбмСйСаіиі-УОйСУзжгж йОУСю гС 5 м 0,01 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 10 90 90 - - - ікрі 0,01 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

 - ікрі е гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя іе 
еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя (гжеПиПй ОаС 
кОлібгжеПиПй): 

 

8704 21 - - е лСбкСю йОУСю мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кП аіиьр 
яз 5 м:  

 - - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО лСкОг 
2500 зФа. Уй:  
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО лСгОмзФ Ф мбПТгіР 
УФйі е Сгжкжоі ТПОиіеСбОкСвС 

мСбОТФ (лТСгФзоії) 
(УлПожніпкі) 

8704 21 31 00 - - - - - кСбі 0,01 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 21 39 00 - - - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя 0,02 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

 - - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО кП 
аіиьр яз 2500 зФа. Уй:  

8704 21 91 00 - - - - - кСбі 0,01 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 21 99 00 - - - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя 0,02 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 22 - - е лСбкСю йОУСю мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ лСкОг 5 
м, ОиП кП аіиьр яз 20 м:  

8704 22 91 00 - - - - кСбі 0,013 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 22 99 00 - - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя 0,026 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 23 - - е лСбкСю йОУСю мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ лСкОг 20 
м:  

8704 23 91 00 - - - - кСбі 0,016 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 23 99 00 - - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя 0,033 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

 - ікрі е гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя е 
іУзТСбжй еОлОиюбОккяй:  

8704 31 - - е лСбкСю йОУСю мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кП аіиьр 
яз 5 м:  

 - - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО лСкОг 
2800 зФа. Уй  

8704 31 31 00 - - - - - кСбі 0,01 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 31 39 00 - - - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя 0,02 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

 - - - - е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО кП 
аіиьр яз 2800 зФа. Уй:  

8704 31 91 00 - - - - - кСбі 0,01 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 31 99 00 - - - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя 0,020 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 32 - - е лСбкСю йОУСю мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ лСкОг 5 
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО лСгОмзФ Ф мбПТгіР 
УФйі е Сгжкжоі ТПОиіеСбОкСвС 

мСбОТФ (лТСгФзоії) 
(УлПожніпкі) 

м: 

8704 32 91 00 - - - - кСбі 0,013 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО 

8704 32 99 00 - - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя 0,026 єбТС еО 1 зФа. Уй Са'єйФ 
ожиікгТіб гбжвФкО. 

ЛмОбзж лСгОмзФ гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС біглСбігОюмь зСгФ 8704 евігкС е ККМ ЗДД, 
еОУмСУСбФюмьУя гия ОбмСйСаіиіб, сС бжзСТжУмСбФбОижУя е 5 гС 8 ТСзіб е зСПніоієкмСй 40 
гия ОбмСйСаіиіб, сС бжзСТжУмСбФбОижУя лСкОг 8 ТСзіб е зСПніоієкмСй - 50. 

215.3.6. зФеСбж гия ОбмСйСаіиіб, еОекОпПкжХ Ф мСбОТкіР лСежоії евігкС е ККМ ЗДД 8703: 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) евігкС е 

ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО лСгОмзФ Ф мбПТгіР УФйі е 
Сгжкжоі ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 

(лТСгФзоії) (УлПожніпкі) 

8707 КФеСбж (бзиюпОюпж зОаікж) гия 
йСмСТкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мСбОТкжХ 
лСежоіР 8701 - 8705: 

 

8707 10 - зФеСбж гия йСмСТкжХ мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб мСбОТкСї лСежоії 8703:  

8707 10 10 - - гия лТСйжУиСбСвС УзиОгПккя: 
 

8707 10 10 10 - - - ФзСйлиПзмСбОкі 218 єбТС еО 1 рмФзФ 

8707 10 10 20 - - - кП ФзСйлиПзмСбОкі 218 єбТС еО 1 рмФзФ 

8707 10 90 - - ікрі: 
 

8707 10 90 10 - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя л'ямь ТСзіб ОаС 
йПкрП 

872 єбТС еО 1 рмФзФ 

8707 10 90 20 - - - сС бжзСТжУмСбФбОижУя лСкОг л'ямь 
ТСзіб 

872 єбТС еО 1 рмФзФ 

8707 10 90 90 - - - ікрі 872 єбТС еО 1 рмФзФ 

215.3.7. йСмСожзиж (бзиюпОюпж йСлПгж) мО бПиСУжлПгж е гСлСйідкжй гбжвФкСй, е 
зСияУзОйж ОаС аПе кжХ: 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ 
ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО лСгОмзФ Ф мбПТгіР 
УФйі е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 
(лТСгФзоії) (УлПожніпкі) 

8711 10 00 00 ЖСмСожзиж (бзиюпОюпж йСлПгж) мО бПиСУжлПгж е 
гСлСйідкжй гбжвФкСй, е зСияУзОйж ОаС аПе кжХ, е 
лСТркПбжй гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя, е 
зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй і ТСаСпжй Са'єйСй 
ожиікгТіб гбжвФкО кП аіиьр яз 50 зФа. Уй 

0,062 єбТС еО 1 зФа. Уй 
Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО 

8711 20 ЖСмСожзиж (бзиюпОюпж йСлПгж) мО бПиСУжлПгж е 
гСлСйідкжй гбжвФкСй, е зСияУзОйж ОаС аПе кжХ, е 
лСТркПбжй гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя, е 
зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй і ТСаСпжй Са'єйСй 

0,062 єбТС еО 1 зФа. Уй 
Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО 
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ 
ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО лСгОмзФ Ф мбПТгіР 
УФйі е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 
(лТСгФзоії) (УлПожніпкі) 

ожиікгТіб гбжвФкО лСкОг 50 зФа. Уй, ОиП кП аіиьр яз 
250 зФа. Уй: 

8711 30 ЖСмСожзиж (бзиюпОюпж йСлПгж) мО бПиСУжлПгж е 
гСлСйідкжй гбжвФкСй, е зСияУзОйж ОаС аПе кжХ, е 
лСТркПбжй гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя, е 
зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй і ТСаСпжй Са'єйСй 
ожиікгТіб гбжвФкО лСкОг 250 зФа. Уй, ОиП кП аіиьр яз 
500 зФа. Уй: 

0,062 єбТС еО 1 зФа. Уй 
Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО 

8711 40 00 00 ЖСмСожзиж (бзиюпОюпж йСлПгж) мО бПиСУжлПгж е 
гСлСйідкжй гбжвФкСй, е зСияУзОйж ОаС аПе кжХ, е 
лСТркПбжй гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя, е 
зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй і ТСаСпжй Са'єйСй 
ожиікгТіб гбжвФкО лСкОг 500 зФа. Уй, ОиП кП аіиьр яз 
800 зФа. Уй 

0,443 єбТС еО 1 зФа. Уй 
Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО 

8711 50 00 00 ЖСмСожзиж (бзиюпОюпж йСлПгж) мО бПиСУжлПгж е 
гСлСйідкжй гбжвФкСй, е зСияУзОйж ОаС аПе кжХ, е 
лСТркПбжй гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя, е 
зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй і ТСаСпжй Са'єйСй 
ожиікгТіб гбжвФкО лСкОг 800 зФа. Уй 

0,447 єбТС еО 1 зФа. Уй 
Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО 

8711 60 ЖСмСожзиж (бзиюпОюпж йСлПгж) мО бПиСУжлПгж е 
зСияУзОйж ОаС аПе кжХ, е ПиПзмТжпкжй гбжвФкСй гия 
лПТПУФбОккя 

22 єбТС еО 1 рмФзФ 

8711 90 00 00 Ікрі йСмСожзиж (бзиюпОюпж йСлПгж) мО бПиСУжлПгж е 
гСлСйідкжй гбжвФкСй, е зСияУзОйж ОаС аПе кжХ; 
зСияУзж 

22 єбТС еО 1 рмФзФ 

215.3.8. лТжпПлж мО кОліблТжпПлж гия мжйпОУСбСвС лТСджбОккя Ф зПйліквОХ, мжлФ 
лТжпілкжХ аФгжкСпзіб: 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) евігкС 

е ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО лСгОмзФ Ф мбПТгіР УФйі е 
Сгжкжоі ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 

(лТСгФзоії) (УлПожніпкі) 

8716 10 98 00 лТжпПлж мО кОліблТжпПлж гия мжйпОУСбСвС 
лТСджбОккя Ф зПйліквОХ, мжлФ лТжпілкжХ 
аФгжкСпзіб йОУСю лСкОг 3500 зв, зТій мжХ, сС 
УзиОгОюмьУя 

109 єбТС еО 1 рмФзФ 

215.3.9. ПиПзмТжпкО ПкПТвія: 

КСг мСбОТФ (лТСгФзоії) 
евігкС е ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС 
е ККМ ЗДД 

Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзж лСгОмзФ 
(ОгбОиСТкО) 

2716 00 00 00 ДиПзмТСПкПТвія бігУСмзіб 3,2; 

215.3.10. Дия лжбО, ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ 
еОйіккжзіб мюмюкФ, ТПОиіеСбОкжХ біглСбігкС гС ліглФкзмФ 213.1.9 лФкзмФ 213.1 УмОммі 213 
оьСвС КСгПзУФ, УмОбзО лСгОмзФ УмОкСбжмь 5 бігУСмзіб. 

ЛмОммя. 2151. ВжзиюпПкО. 
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ЛмОммя 216. ДОмО бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
216.1. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь сСгС лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), 

бжТСаиПкжХ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, є гОмО їХ ТПОиіеОоії СУСаСю, язО їХ бжТСаияє, 
кПеОиПдкС біг оіиПР і кОлТяйіб лСгОиьрСвС бжзСТжУмОккя мОзжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), зТій 
бжлОгзіб, еОекОпПкжХ Ф УмОммяХ 225 мО 229 оьСвС КСгПзУФ. 

216.2. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя сСгС еілУСбОкСвС, екжсПкСвС, 
бмТОпПкСвС лігОзожекСвС мСбОТФ (лТСгФзоії) є гОмО УзиОгОккя біглСбігкСвС ОзмО. К оьСйФ 
лФкзмі бмТОпПкжй є мСбОТ (лТСгФзоія), йіУоПекОХСгдПккя язСвС лиОмкжз лСгОмзФ кП йСдП 
бУмОкСбжмж. 

216.3. ЙСгОмзСбП еСаСб'яеОккя сСгС бмТОпПкСвС лігОзожекСвС мСбОТФ (лТСгФзоії) кП 
бжкжзОє, язсС: 

О) лиОмкжз лСгОмзФ гСзФйПкмОиькС еОнізУФбОб оі бмТОмж мО кОгОб зСкмТСиююпжй 
СТвОкОй кПСаХігкі гСзОеж мСвС, сС біглСбігкжР лігОзожекжР мСбОТ (лТСгФзоію) ФмТОпПкС 
бкОУиігСз ОбОТії, лСдПді, лСбПкі пж ікржХ нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк і РСвС бжзСТжУмОккя кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж є кПйСдижбжй; 

а) лігОзожекжР мСбОТ (лТСгФзоію) ФмТОпПкС бкОУиігСз бжлОТСбФбОккя б лТСоПУі 
бжТСакжомбО, СаТСазж, лПТПТСазж, еаПТівОккя пж мТОкУлСТмФбОккя мОзСвС мСбОТФ (лТСгФзоії) 
пж е ікрСї лТжпжкж, лСб'яеОкСї е лТжТСгкжй ТПеФиьмОмСй. Мя бжйСвО еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі 
бмТОмж лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) Ф йПдОХ кСТйОмжбіб бмТОм, язі еОмбПТгдФюмьУя б 
лСТягзФ, сС бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

б) лігОзожекжР мСбОТ (лТСгФзоію): 
 лТжйФУСбС бігпФдПкС ОаС бжиФпПкС гия лСмТПа гПТдОбж біглСбігкС гС ЗОзСкФ 

КзТОїкж "ЙТС лПТПгОпФ, лТжйФУСбП бігпФдПккя ОаС бжиФпПккя йОРкО б ФйСбОХ 
лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС пж кОгебжпОРкСвС УмОкФ", еО ФйСбж язсС Ф йОРаФмкьСйФ 
РСвС лСлПТПгкій биОУкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю кП аФгП егіРУкПкС 
еОХСгіб сСгС СмТжйОккя зСйлПкУОоії еО лТжйФУСбС бігпФдПкжР лігОзожекжР мСбОТ 
(лТСгФзоію); 

 лПТПгОкС ЗаТСРкжй ЛжиОй КзТОїкж мО гСаТСбСиьпжй нСТйФбОккяй мПТжмСТіОиькжХ 
вТСйОг, ЗОоіСкОиькіР вбОТгії КзТОїкж, ЛиФдаі аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаі еСбкіркьСї 
ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкіР лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбФ бкФмТіркіХ 
УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккю гПТдОбкСї СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкіР УиФдаі 
УлПоіОиькСвС еб’яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії КзТОїкж, ікржй ФмбСТПкжй біглСбігкС гС 
еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжй нСТйФбОккяй, їХ е’єгкОккяй, біРУьзСбжй пОУмжкОй, 
лігТСегіиОй, ФУмОкСбОй ОаС СТвОкіеОоіяй, сС ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб 
гПТдОбкСвС аюгдПмФ, гия лСмТПа еОаПелПпПккя СаСТСкж гПТдОбж, СТвОкОй 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, О мОзСд кО зСТжУмь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ожбіиькСвС 
еОХжУмФ, Ужи ожбіиькСвС еОХжУмФ мО/ОаС еОзиОгОй СХСТСкж егСТСб’я гПТдОбкСї, 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі, мО/ОаС УмТФзмФТкжй лігТСегіиОй е лжмОкь СХСТСкж егСТСб’я 
СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР аПе 
лСлПТПгкьСвС ОаС кОУмФлкСвС бігрзСгФбОккя їХ бОТмСУмі; 

 кОгОкС яз вФйОкімОТкФ гСлСйСвФ. 
216.4. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф ТОеі ббПеПккя лігОзожекжХ мСбОТіб 

(лТСгФзоії) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж є гОмО лСгОккя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ йжмкСї 
гПзиОТОоії гия йжмкСвС СнСТйиПккя ОаС гОмО кОТОХФбОккя мОзСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй бжлОгзОХ. 

216.5. ЙТж лПТПгОпі лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), бжТСаиПкжХ е гОбОиькжоьзСї 
УжТСбжкж, гОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь є гОмО їХ бігбОкмОдПккя бжТСакжзСй 
еОйСбкжзФ ОаС еО РСвС гСТФпПккяй ікріР СУСаі. 

216.6. ЙТж бжзСТжУмОккі лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) гия биОУкжХ бжТСакжпжХ лСмТПа 
гОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь є гОмО їХ лПТПгОпі гия мОзСвС бжзСТжУмОккя, 
зТій бжзСТжУмОккя гия бжТСакжомбО лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії). 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 518 gazeta.vobu.ua 
 

216.7. ВжзиюпПкС. 
216.8. ВжзиюпПкС. 
216.9. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь сСгС ТПОиіеОоії УФа'єзмОйж 

вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб є гОмО егіРУкПккя ТСеТОХФкзСбСї 
СлПТОоії біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОУмСУФбОккя ТПєУмТОмСТіб ТСеТОХФкзСбжХ 
СлПТОоіР Ф УнПТі мСТвібиі, вТСйОгУьзСвС ХОТпФбОккя мО лСУиФв", гия аПевСмібзСбжХ 
ТСеТОХФкзіб - гОмО СнСТйиПккя ТСеТОХФкзСбСвС гСзФйПкмО кО УФйФ лТСбПгПкСї СлПТОоії, 
язжР лігмбПТгдФє нОзм лТСгОдФ, мСбОТФ, О Ф ТОеі ТПОиіеОоії мСбОТіб ніежпкжйж СУСаОйж - 
ліглТжєйояйж, язі УлиОпФюмь єгжкжР лСгОмСз, - гОмО кОгХСгдПккя СлиОмж еО лТСгОкжР 
мСбОТ, О гия лігОзожекжХ мСбОТіб, кОябкіУмь ОаС йіУоПекОХСгдПккя язжХ кП лігмбПТгдПкС 
мОзжй УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, Ф мСйФ пжУиі мОзжХ мСбОТіб, кПгСУмОпО язжХ бжябиПкО еО 
ТПеФиьмОмОйж ікбПкмОТжеОоії, лТСбПгПкСї УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі кО 
бжйСвФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТж лТСбПгПккі лПТПбіТзж мОзСвС СТвОкФ, - гОмО УзиОгПккя 
біглСбігкСвС гСзФйПкмО, сС еОУбігпФє еОекОпПкі нОзмж. 

216.10. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь сСгС лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї ПкПТвії 
є гОмО УзиОгПккя гСзФйПкмО, сС еОУбігпФє нОзм лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї ПкПТвії. Дия 
гСзФйПкміб, УзиОгПкжХ б ПиПзмТСккіР нСТйі, гОмСю УзиОгПккя гСзФйПкмО ббОдОємьУя гОмО, 
еОекОпПкО Ф УОйСйФ гСзФйПкмі яз гОмО РСвС УзиОгПккя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі", кПеОиПдкС біг гОмж кОзиОгПккя 
ПиПзмТСккСвС ліглжУФ. 

216.11. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф ТОеі егіРУкПккя лПТПСаиОгкОккя 
бОкмОдкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, язжР біглСбігОє мСбОТкіР лСежоії 8704 евігкС е ККМ ЗДД, 
Ф иПвзСбжР ОбмСйСаіиь, язжР біглСбігОє мСбОТкіР лСежоії 8703 евігкС е ККМ ЗДД, є гОмО 
бжгОпі гСзФйПкмО лТС біглСбігкіУмь лПТПСаиОгкОкСвС ОбмСйСаіия бжйСвОй аПелПзж 
гСТСдкьСвС ТФХФ. К оьСйФ бжлОгзФ ОзожекжР лСгОмСз УлиОпФємьУя биОУкжзСй мОзСвС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кП ліекірП гОмж лСгОккя гСзФйПкміб гС СТвОкФ, сС егіРУкює 
гПТдОбкФ ТПєУмТОоію мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, гия ТПєУмТОоії ОаС лПТПТПєУмТОоії мОзСвС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

216.12. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь сСгС СлПТОоіР, бжекОпПкжХ Ф 
ліглФкзмі 213.1.12 лФкзмФ 213.1 УмОммі 213 оьСвС КСгПзУФ, є гОмО ТПОиіеОоії мОзжХ СаУявіб 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

216.13. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь сСгС СлПТОоіР, бжекОпПкжХ Ф 
ліглФкзмі 213.1.13 лФкзмФ 213.1 УмОммі 213 оьСвС КСгПзУФ, є гОмО бжзСТжУмОккя мСбОТіб 
(лТСгФзоії) яз лОиькСвС гия еОлТОбиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СаиОгкОккя ОаС лТжУмТСїб 
е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя, е гбжвФкОйж 
бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е 
зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй, зСгж язжХ евігкС е ККМ ЗДД кП еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 
215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ (зТій вОеФ лТжТСгкСвС Ф вОеСлСгіакСйФ УмОкі 
еО зСгСй 2711 21 00 00 евігкС е ККМ ЗДД). 

216.14. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь сСгС ТПОиіеОоії мюмюкСбжХ бжТСаіб, 
мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ 
УжвОТПмОХ, біглСбігкС гС ліглФкзмФ 213.1.14 лФкзмФ 213.1 УмОммі 213 оьСвС КСгПзУФ є гОмО 
ТПОиіеОоії бжТСакжзОйж мО/ОаС ійлСТмПТОйж мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ 
еОйіккжзіб мюмюкФ, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ Ф ТСегТіакіР 
мСТвібиі ОаС УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя, язі егіРУкююмь гіяиькіУмь е СлмСбСї мО/ОаС 
ТСегТіакСї мСТвібиі мОзжйж бжТСаОйж. 

http://document.vobu.ua/doc/3241
http://document.vobu.ua/doc/3241
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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ЛмОммя 217. ЙСТягСз СапжУиПккя лСгОмзФ е лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), бжТСаиПкжХ кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, О мОзСд е лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), ТПОиіеСбОкжХ 
УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі, мО е мСбОТіб (лТСгФзоії), бжзСТжУмОкжХ яз 
лОиькП 

217.1. ЛФйж лСгОмзФ, сС лігиявОюмь УлиОмі, е лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), бжТСаиПкжХ 
кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, е лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), ТПОиіеСбОкжХ УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі, мО мСбОТіб (лТСгФзоії), зСгж язжХ евігкС е ККМ ЗДД кП 
еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ (зТій вОеФ лТжТСгкСвС Ф 
вОеСлСгіакСйФ УмОкі еО зСгСй 2711 21 00 00 евігкС е ККМ ЗДД), язі бжзСТжУмОкі яз лОиькП 
гия еОлТОбиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СаиОгкОккя ОаС лТжУмТСїб е гбжвФкОйж 
бкФмТіркьСвС евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС 
евСТяккя е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е зТжбСржлкС-
рОмФккжй йПХОкіейСй, бжекОпОюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ УОйСУміРкС бжХСгяпж е Са'єзміб 
СлСгОмзФбОккя, аОеж СлСгОмзФбОккя мО УмОбСз оьСвС лСгОмзФ, сС гіюмь кО гОмФ бжкжзкПккя 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь. 

217.2. ЛФйж лСгОмзФ е лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), бжТСаиПкжХ е гОбОиькжоьзСї 
УжТСбжкж, бжекОпОюмьУя бжТСакжзСй (лПТПТСакжзСй), бжХСгяпж е Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, 
аОеж СлСгОмзФбОккя мО УмОбСз оьСвС лСгОмзФ, сС гіюмь кО гОмФ бігбОкмОдПккя вСмСбСї 
лТСгФзоії її еОйСбкжзФ ОаС еО РСвС гСТФпПккяй ікріР СУСаі. 

217.3. ЙСгОмСз е лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), бжТСаиПкжХ кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж, мО мСбОТіб (лТСгФзоії), зСгж язжХ евігкС е ККМ ЗДД кП еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 215.3.4 
лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ (зТій вОеФ лТжТСгкСвС Ф вОеСлСгіакСйФ УмОкі еО 
зСгСй 2711 21 00 00 евігкС е ККМ ЗДД), язі бжзСТжУмОкі яз лОиькП гия еОлТОбиПккя 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СаиОгкОккя ОаС лТжУмТСїб е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя іе 
еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй 
еОлОиюбОккяй, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй, 
кО язі бУмОкСбиПкі УмОбзж лСгОмзФ б ікСеПйкіР бОиюмі, УлиОпФємьУя Ф кОоіСкОиькіР бОиюмі і 
ТСеТОХСбФємьУя еО СніоіРкжй зФТУСй вТжбкі гС ікСеПйкСї бОиюмж, бУмОкСбиПкжй 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, сС гіє кО лПТржР гПкь збОТмОиФ, б язСйФ егіРУкюємьУя 
ТПОиіеОоія мСбОТФ (лТСгФзоії), і еОижрОємьУя кПейіккжй лТСмявСй збОТмОиФ. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
217.4. ЗОаСТСкяємьУя УлиОмО УФй лСгОмзФ рияХСй беОєйкжХ еОиізіб, еФУмТіпкжХ 

еСаСб'яеОкь, бПзУПияйж мО б ікржХ нСТйОХ, сС кП лПТПгаОпОюмь УлиОмж УФй мОзСвС лСгОмзФ 
зСрмОйж. 

217.5. К ТОеі лСбкСвС ОаС пОУмзСбСвС лСбПТкПккя лСзФлоПй лігОзожекжХ мСбОТіб 
(лТСгФзоії), бжТСаиПкжХ (бжвСмСбиПкжХ) кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, лТСгОбою гия ФУФкПккя 
кПгСиізіб мСбОТФ (лТСгФзоії) ОаС РСвС екжсПккя (лПТПТСазж) Ф еб'яезФ е кПйСдижбіУмю 
ФУФкПккя мОзжХ кПгСиізіб, лиОмкжз лСгОмзФ - лТСгОбПоь лТСбСгжмь зСТжвФбОккя лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь еі УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ Ф ебімкСйФ лПТіСгі, Ф язСйФ бігаФиСУя мОзП 
лСбПТкПккя. 

ЛФйО зСТжвФбОккя СапжУиюємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ іе еОУмСУФбОккяй йОзУжйОиькжХ 
ТСегТіакжХ оік, УмОбСз ОзожекСвС лСгОмзФ е ФТОХФбОккяй йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя еі УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ, язі гіяиж кО гОмФ бжкжзкПккя лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя сСгС мОзжХ мСбОТіб (лТСгФзоії). 

ЛФйО зСТжвФбОккя еОекОпОємьУя б гПзиОТОоії е ОзожекСвС лСгОмзФ еО ебімкжР лПТіСг, Ф 
язСйФ бігаФиСУь мОзП лСбПТкПккя. 

К ТОеі лСгОиьрСї ТПОиіеОоії ожХ мСбОТіб (лТСгФзоії) еСаСб'яеОккя е ОзожекСвС лСгОмзФ 
СапжУиююмьУя Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ. 

217.6. Дия лОиькСвС, лТж бжТСакжомбі язСвС б язСУмі УжТСбжкж бжзСТжУмОкі ікрі 
СлСгОмзСбФбОкі лігОзожекі мСбОТж, УФйО лСгОмзФ гС УлиОмж ейПкрФємьУя кО УФйФ лСгОмзФ, 
ТСеТОХСбОкСвС гия мОзСї УжТСбжкж. 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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ЛФйО лСгОмзФ сСгС УжТСбжкж, сС лігиявОє бігкійОккю, СапжУиюємьУя іе еОУмСУФбОккяй 
УмОбСз лСгОмзФ кО мОзФ УжТСбжкФ, пжккжХ кО гОмФ ТПОиіеОоії лОиькСвС. К ТОеі язсС мОзО УФйО 
лПТПбжсФє УФйФ лСгОмзФ е лОиькСвС, бжТСаиПкСвС е мОзСї УжТСбжкж, Тіекжоя лиОмкжзФ кП 
бігрзСгСбФємьУя. 

ЗСТйж оьСвС лФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя ліг пОУ нФкзоіСкФбОккя УжУмПйж ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС, бжекОпПкСї УмОммПю 232 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛмОммя 218. ЙСТягСз СапжУиПккя лСгОмзФ е мСбОТіб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж 

218.1. ЛФйж лСгОмзФ е мСбОТіб (лТСгФзоії), язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, сС 
лігиявОюмь УлиОмі, бжекОпОюмьУя лиОмкжзОйж лСгОмзФ УОйСУміРкС, бжХСгяпж е Са'єзміб 
СлСгОмзФбОккя, аОеж СлСгОмзФбОккя мО УмОбСз оьСвС лСгОмзФ. 

218.2. ЙСгОмСз іе лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, СапжУиюємьУя Ф кОоіСкОиькіР бОиюмі еО зФТУСй бОиюмж, бжекОпПкжй біглСбігкС гС 
УмОммі 391 оьСвС КСгПзУФ. 

218.3. К ТОеі бмТОмж мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй Ф йжмкжХ ТПджйОХ, б 
язжХ кОгОкС ебіиькПккя ОаС ФйСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, кПоіиьСбСвС 
бжзСТжУмОккя ожХ мСбОТіб ОаС б ТОеі кПбжзСкОккя Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі Жжмкжй зСгПзУСй 
КзТОїкж, еОХСгіб сСгС еОбПТрПккя мОзжХ йжмкжХ ТПджйіб УФйж лСгОмзФ, сС лігиявОюмь 
УлиОмі, бжекОпОюмьУя бжХСгяпж е Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, аОеж СлСгОмзФбОккя мО УмОбСз 
оьСвС лСгОмзФ, сС гіяиж кО гПкь лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії лТж ТСейісПккі Ф біглСбігкжР 
йжмкжР ТПджй. ЙТж оьСйФ СУСаО, біглСбігОиькО еО гСмТжйОккя йжмкСвС ТПджйФ, 
еСаСб'яеОкО УлиОмжмж мОзФ УФйФ мО лПкю, кОТОХСбОкФ біглСбігкС гС УмОммі 129 оьСвС 
КСгПзУФ, ТСеТОХСбОкФ е гкя кОгОккя ебіиькПккя ОаС ФйСбкСвС ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя. 

218.4. К ТОеі лСбкСвС ОаС пОУмзСбСвС лСбПТкПккя ійлСТмПТСй лігОзожекжХ мСбОТіб 
(лТСгФзоії), ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, лТСгОбою Ф еб'яезФ е кПлТжгОмкіУмю їХ 
гия ТПОиіеОоії кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, лиОмкжз лСгОмзіб - ійлСТмПТ лТСбСгжмь 
зСТжвФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еі УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ Ф ебімкСйФ лПТіСгі, Ф 
язСйФ бігаФиСУь лСбПТкПккя кПбжзСТжУмОкжХ мО лСрзСгдПкжХ йОТСз, ОаС зСкмТСиююпСйФ 
СТвОкФ, язжР бжгОб йОТзж, кОгОкі біглСбігкі гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь бмТОмФ йОТСз. 

ЛФйО зСТжвФбОккя СапжУиюємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ іе еОУмСУФбОккяй йОзУжйОиькжХ 
ТСегТіакжХ оік, УмОбСз ОзожекСвС лСгОмзФ е ФТОХФбОккяй йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя еі УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ, язі гіяиж кО гОмФ бжкжзкПккя лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя сСгС мОзжХ мСбОТіб (лТСгФзоії). 

ЛФйО зСТжвФбОккя еОекОпОємьУя б гПзиОТОоії е ОзожекСвС лСгОмзФ еО біглСбігкжР ебімкжР 
лПТіСг. ЙТж оьСйФ УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ еО аОдОккяй ійлСТмПТО лСбПТмОємьУя РСйФ кО 
ТОХФкСз Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв Ф аОкзФ ОаС еОТОХСбФємьУя 
лТж лТжгаОккі кОУмФлкжХ лОТміР йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ. 

ЛмОммя 219. ВжзиюпПкО. 
ЛмОммя 219. ВжзиюпПкО. 

ЛмОммя 220. ИУСаижбСУмі СапжУиПккя лСгОмзФ е мюмюкСбжХ бжТСаіб еО ОгбОиСТкжйж 
УмОбзОйж 

220.1. ВУмОкСбиПккя йОзУжйОиькжХ ТСегТіакжХ оік кО лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію) 
егіРУкюємьУя бжТСакжзСй ОаС ійлСТмПТСй мСбОТіб (лТСгФзоії) рияХСй гПзиОТФбОккя мОзжХ 
оік. 

220.2. ДПзиОТОоія лТС йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж кО лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію) (гОиі 
- гПзиОТОоія), бУмОкСбиПкі бжТСакжзСй ОаС ійлСТмПТСй мСбОТіб (лТСгФзоії), лСгОємьУя гС 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі, бжекОпПкіР оПкмТОиькжй СТвОкСй 
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бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, е 
гСмТжйОккяй ФйСбж сСгС ТПєУмТОоії ПиПзмТСккСвС ліглжУФ лігебімкжХ СУіа Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ еОзСкОйж КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" 
мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 

220.3. К гПзиОТОоії лСбжккі йіУмжмжУя бігСйСУмі лТС бУмОкСбиПкі бжТСакжзСй ОаС 
ійлСТмПТСй йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж кО бУі лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію), сС 
бжТСаияюмьУя кжй б КзТОїкі, ОаС кО бУі лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію), сС ійлСТмФюмьУя 
кжй б КзТОїкФ, і гОмО, е язСї бУмОкСбиююмьУя йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж. 

220.4. ДПзиОТОоія лСгОємьУя бжТСакжзСй ОаС ійлСТмПТСй лігОзожекжХ мСбОТіб 
(лТСгФзоії) гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, кП ліекірП кід 10 мО 25 пжУиО йіУяоя. 

220.5. ДПзиОТОоія кП лТжРйОємьУя Ф ТОеі: 
 лСгОккя ліекірП кід еО л'ямь зОиПкгОТкжХ гкіб гС гОмж бУмОкСбиПккя Ф кіР 

йОзУжйОиькжХ ТСегТіакжХ оік; 
 кПбіглСбігкСУмі її нСТйж міР, сС бжекОпПкО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 

сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
220.6. ДПзиОТОоія лСгОємьУя еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі 

ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю бжТСакжзО ОаС ійлСТмПТО лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) мО 
ббОдОємьУя лТжРкямСю еО кОябкСУмі збжмОкоії лТС СмТжйОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії 
еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ, сС йіУмжмь гОмФ лТжРкяммя мО ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО 
лТжРкямСї гПзиОТОоії. 

220.7. КУмОкСбиПкі бжТСакжзСй ОаС ійлСТмПТСй йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж кО 
лПТПиіпПкі Ф гПзиОТОоії мСбОТж (лТСгФзоію) кП ліекірП кід 10 пжУиО еОлТСбОгдФюмьУя е 15 
пжУиО йіУяоя, б язСйФ лСгОємьУя гПзиОТОоія, О ФУмОкСбиПкі кП ліекірП кід 25 пжУиО - е 1 
пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй, Ф язСйФ гПзиОТОоію лСгОкС оПкмТОиькСйФ СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, і гіюмь гС їХ ейікж Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

220.8. К ТОеі лСмТПаж Ф ейікі аФгь-язжХ бігСйСУмПР, сС йіУмямьУя Ф гПзиОТОоії лТС 
йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж кО лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію), лСгОкіР їХ бжТСакжзСй ОаС 
ійлСТмПТСй оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, бжТСакжз ОаС ійлСТмПТ лСбжкПк лСгОмж мОзжй СТвОкОй кСбФ гПзиОТОоію. 

220.9. ЗйікО аФгь-язжХ бігСйСУмПР, сС йіУмямьУя Ф гПзиОТОоії лТС йОзУжйОиькі ТСегТіакі 
оікж кО лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію), лСгОкіР їХ бжТСакжзСй ОаС ійлСТмПТСй 
оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, йСдП 
егіРУкюбОмжУя кП пОУмірП гбСХ ТОеіб кО йіУяоь.  

220.10. ВжзиюпПкС. 
220.11. ВУмОкСбиПкі бжТСакжзСй ОаС ійлСТмПТСй йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж кО 

лігОзожекі мСбОТж (лТСгФзоію) лСбжккі кОкСУжмжУя кО УлСджбпФ ФлОзСбзФ мОзжХ мСбОТіб 
ТОеСй е гОмСю їХ бжТСакжомбО. 

ЛмОммя 221. ИУСаижбСУмі СапжУиПккя лСгОмзФ е мюмюкСбжХ бжТСаіб 
221.1. ИапжУиПккя УФй лСгОмзФ е мюмюкСбжХ бжТСаіб егіРУкюємьУя СгкСпОУкС еО 

ОгбОиСТкжйж мО УлПожніпкжйж УмОбзОйж. 
221.2. ЙТж бжекОпПккі лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя кО УжвОТПмж, ожвОТзж, УжвОТжиж СгкСвС 

кОРйПкФбОккя УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ, СапжУиПкО СгкСпОУкС еО бУмОкСбиПкжйж 
ОгбОиСТкСю мО УлПожніпкСю УмОбзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ, кП лСбжккО аФмж йПкрСю 
бУмОкСбиПкСвС йікійОиькСвС ОзожекСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

221.3. ЗО кОябкСУмі Ф йіУоі мСТвібиі мюмюкСбжйж бжТСаОйж мОзжХ бжТСаіб СгкСвС 
кОРйПкФбОккя, кО лОпзОХ, зСТСазОХ мО УФбПкіТкжХ зСТСазОХ язжХ еОекОпПкі Тіекі 
йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж, лТСгОд мОзжХ мюмюкСбжХ бжТСаіб егіРУкюємьУя еО оікОйж, кП 
бжсжйж кід мі, сС еОекОпПкі кО біглСбігкжХ лОпзОХ, зСТСазОХ мО УФбПкіТкжХ зСТСазОХ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 522 gazeta.vobu.ua 
 

еаіиьрПкжйж кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ е ТПОиіеСбОкжХ УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя 
ТСегТіакСї мСТвібиі мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ. 

221.4. КСкмТСиь еО гСмТжйОккяй УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі егіРУкююмь ТСегТіакФ 
мСТвібию мюмюкСбжйж бжТСаОйж, бжйСв сСгС йОзУжйОиькжХ ТСегТіакжХ оік кО мюмюкСбі 
бжТСаж, бУмОкСбиПкжХ бжТСакжзОйж ОаС ійлСТмПТОйж мОзжХ бжТСаіб, мО лТОбжиькСУмі 
кОТОХФбОккя ОзожекСвС лСгОмзФ е ТПОиіеСбОкжХ УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї 
мСТвібиі мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ, егіРУкююмь 
зСкмТСиююпі СТвОкж. 

221.5. К ТОеі ТПОиіеОоії мюмюкСбСї УжТСбжкж УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя, язі кП є 
бжТСакжзОйж мюмюкСбжХ бжТСаіб мО/ОаС мюмюкСбС-нПТйПкмОоіРкжйж еОбСгОйж, іе 
УФа'єзміб, сС егіРУкжиж мОзФ ТПОиіеОоію, УлТОбияємьУя рмТОн Ф ТСейіТі 200 бігУСмзіб 
бОТмСУмі ТПОиіеСбОкСї мюмюкСбСї УжТСбжкж. КПОиіеСбОкО мОзжй пжкСй УжТСбжкО лігиявОє 
зСкніУзОоії мО екжсПккю. 

221.7. АзожекжР лСгОмСз е ТПОиіеСбОкжХ мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ 
еОйіккжзіб мюмюкФ, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, біглСбігкС гС 
ліглФкзмФ 213.1.14 лФкзмФ 213.1 УмОммі 213 оьСвС КСгПзУФ кОТОХСбФємьУя мО УлиОпФємьУя 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ УОйСУміРкС Ф ТОеі ТПОиіеОоії кжйж мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО/ОаС 
лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, Ф 
ТСегТіакіР мСТвібиі ОаС УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя, язі егіРУкююмь гіяиькіУмь е СлмСбСї 
мО/ОаС ТСегТіакСї мСТвібиі мОзжйж бжТСаОйж. 

ЛмОммя 222. ЙСТягСз і УмТСзж УлиОмж лСгОмзФ 
222.1. ЛмТСзж УлиОмж лСгОмзФ е лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), бжТСаиПкжХ кО йжмкіР 

мПТжмСТії КзТОїкж, е лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), ТПОиіеСбОкжХ УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі, мО мСбОТіб (лТСгФзоії), зСгж язжХ евігкС е ККМ ЗДД кП 
еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ (зТій вОеФ лТжТСгкСвС Ф 
вОеСлСгіакСйФ УмОкі еО зСгСй 2711 21 00 00 евігкС е ККМ ЗДД), язі бжзСТжУмОкі яз лОиькП 
гия еОлТОбиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СаиОгкОккя ОаС лТжУмТСїб е гбжвФкОйж 
бкФмТіркьСвС евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС 
евСТяккя е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е зТжбСржлкС-
рОмФккжй йПХОкіейСй. 

222.1.1. ЛФйж лСгОмзФ лПТПТОХСбФюмьУя гС аюгдПмФ лиОмкжзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ 
лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій гкПй біглСбігкСвС вТОкжпкСвС 
УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС ожй КСгПзУСй гия лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО йіУяпкжР 
лСгОмзСбжР лПТіСг. 

222.1.2. ЛФйж лСгОмзФ е ОизСвСиькжХ кОлСїб, гия бжТСакжомбО язжХ бжзСТжУмСбФємьУя 
УлжТм ПмжиСбжР кПгПкОмФТСбОкжР, УлиОпФюмьУя лТж лТжгаОккі йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ. 

ЛФйж лСгОмзФ е ФТОХФбОккяй йікійОиькСвС ОзожекСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя іе 
УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ кО мюмюкСбі бжТСаж мО УмОбСз лСгОмзФ, гіюпжХ біглСбігкС гС 
кСТй оьСвС КСгПзУФ, бжТСакжзОйж мюмюкСбжХ бжТСаіб УлиОпФюмьУя гС аюгдПмФ лТСмявСй 
л'ямкОгоямж ТСаСпжХ гкіб ліУия СмТжйОккя йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ е гСлиОмСю (Ф ТОеі 
лСмТПаж) кО гПкь лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії. ЯзсС еОекОпПкжР УмТСз лТжлОгОє кО гПкь 
кОУмФлкСвС аюгдПмкСвС ТСзФ, УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ УлиОпФємьУя бжТСакжзОй мюмюкСбжХ 
бжТСаіб гС еОзікпПккя аюгдПмкСвС ТСзФ, б язСйФ СмТжйОкі йОТзж. 

ЛФйж лСгОмзФ е Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, УлиОпФюмьУя 
бжТСакжзОйж мОзжХ Тігжк гС аюгдПмФ лТСмявСй 15 ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя йОТСз 
ОзожекСвС лСгОмзФ. ЯзсС еОекОпПкжР УмТСз лТжлОгОє кО гПкь кОУмФлкСвС аюгдПмкСвС ТСзФ, 
УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ УлиОпФємьУя бжТСакжзОй Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б 
ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, гС еОзікпПккя аюгдПмкСвС ТСзФ, б язСйФ СмТжйОкі йОТзж. 

К ТОеі кПбжзСкОккя ФйСб, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж гТФвжй і мТПмій оьСвС ліглФкзмФ, йОТзж 
еО кОУмФлкжйж еОябзОйж-ТСеТОХФкзОйж бжТСакжзіб мюмюкСбжХ бжТСаіб мО бжТСакжзіб 
Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, кП бжгОюмьУя гС гкя, б язСйФ 
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егіРУкПкС б лСбкСйФ СаУяеі УлиОмФ ОзожекСвС лСгОмзФ мО рмТОнкжХ УОкзоіР, ТСеТОХСбОкжХ 
біглСбігкС гС лФкзмФ 124.11 УмОммі 124 оьСвС КСгПзУФ. 

222.1.3. ЙіглТжєйУмбО, язі бжТСаияюмь бжкО бжкСвТОгкі е гСгОбОккяй УлжТмФ мО йіокі, 
бПТйФмж, ікрі еаТСгдПкі кОлСї е гСгОбОккяй УлжТмФ, УФйірі іе еаТСгдПкжХ кОлСїб е 
гСгОбОккяй УлжТмФ, УФйірі еаТСгдПкжХ кОлСїб е аПеОизСвСиькжйж кОлСяйж е гСгОбОккяй 
УлжТмФ, УлиОпФюмь лСгОмСз лТж лТжгаОккі йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ кО УФйФ, ТСеТОХСбОкФ іе 
УмОбСз лСгОмзФ кО вСмСбФ лТСгФзоію, бжТСаиПкФ е бжкСйОмПТіОиіб пж УФУиО, лТж бжТСакжомбі 
язжХ бжзСТжУмСбФємьУя УлжТм ПмжиСбжР. 

222.1.4. ВиОУкжз вСмСбСї лТСгФзоії, бжТСаиПкСї е гОбОиькжоьзСї УжТСбжкж, УлиОпФє 
лСгОмСз бжТСакжзФ (лПТПТСакжзФ) кП ліекірП гОмж бігбОкмОдПккя вСмСбСї лТСгФзоії мОзСйФ 
биОУкжзФ ОаС еО РСвС гСТФпПккяй ікріР СУСаі. 

222.1.5. КйСбСю бігбОкмОдПккя бжТСакжзСй вСмСбСї лТСгФзоії, бжТСаиПкСї е 
гОбОиькжоьзСї УжТСбжкж, РСвС еОйСбкжзФ ОаС еО РСвС гСТФпПккяй ікріР СУСаі є 
гСзФйПкмОиькП лігмбПТгдПккя аОкзФ / кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ лСУиФв лТС 
лПТПТОХФбОккя біглСбігкСї УФйж лСгОмзФ кО ТОХФкСз Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ 
лиОмідкжХ лСУиФв бжТСакжзО. 

222.2. ЛлиОмО лСгОмзФ б ТОеі ббПеПккя лігОзожекжХ мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
222.2.1. ЙСгОмСз іе ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) 

УлиОпФємьУя лиОмкжзОйж лСгОмзФ гС ОаС б гПкь лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії. 
222.2.2. К ТОеі ббПеПккя йОТзСбОкСї лігОзожекСї лТСгФзоії кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 

лСгОмСз УлиОпФємьУя ліг пОУ лТжгаОккя йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ е гСлиОмСю (Ф ТОеі 
лСмТПаж) кО гПкь лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії. 

222.2.3. ВжзиюпПкС. 
222.2.4. ЙиОмкжзж ОзожекСвС лСгОмзФ лТж ебПТкПккі гС СТвОкіб, сС егіРУкююмь гПТдОбкФ 

ТПєУмТОоію мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, гия ТПєУмТОоії ОаС лПТПТПєУмТОоії лПТПСаиОгкОкСвС 
бОкмОдкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ Ф иПвзСбжР ОбмСйСаіиь еСаСб'яеОкі лТПг'ябжмж збжмОкоії 
ОаС лиОмідкі ікУмТФзоії лТС УлиОмФ лСгОмзФ е бігйімзСю аОкзФ / кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО 
лиОмідкжХ лСУиФв лТС гОмФ її бжзСкОккя. 

222.3. ЛлиОмО лСгОмзФ лТж ТПОиіеОоії УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі 
лігОзожекжХ мСбОТіб. 

222.3.1. ЛФйж лСгОмзФ лПТПТОХСбФюмьУя гС аюгдПмФ УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя 
ТСегТіакСї мСТвібиі, язжР егіРУкює ТПОиіеОоію лігОзожекжХ мСбОТіб, лТСмявСй 10 
зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій гкПй біглСбігкСвС вТОкжпкСвС УмТСзФ, 
лПТПгаОпПкСвС ожй КСгПзУСй гия лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО йіУяпкжР лСгОмзСбжР 
лПТіСг. 

222.3.2. ИУСаО - УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі, язжР егіРУкює ТПОиіеОоію 
лігОзожекжХ мСбОТіб, УлиОпФє лСгОмСз еО йіУоПй егіРУкПккя ТПОиіеОоії мОзжХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 223. ЛзиОгПккя мО лСгОккя гПзиОТОоії е ОзожекСвС лСгОмзФ 
223.1. БОеСбжР лСгОмзСбжР лПТіСг гия УлиОмж лСгОмзФ біглСбігОє зОиПкгОТкСйФ йіУяою. 
223.2. ЙиОмкжзж лСгОмзФ, бжекОпПкі лФкзмСй 212.1 УмОммі 212 оьСвС КСгПзУФ (зТій 

ійлСТмПТіб лігОзожекжХ мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 215.3.4, 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 
215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ), лСгОюмь сСйіУяоя кП 
ліекірП 20 пжУиО кОУмФлкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО 
йіУоПй ТПєУмТОоії гПзиОТОоію е ОзожекСвС лСгОмзФ еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 46 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 224. КСкмТСиь еО УлиОмСю лСгОмзФ 
224.1. КСкмТСиь еО лТОбжиькіУмю СапжУиПккя і УбСєпОУкіУмю УлиОмж гС аюгдПмФ лСгОмзФ 

е лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), сС бжТСаияюмьУя кО мПТжмСТії КзТОїкж, егіРУкюємьУя 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж. 
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224.2. КСкмТСиь еО лТОбжиькіУмю СапжУиПккя, лСбкСмСю і УбСєпОУкіУмю УлиОмж гС 
аюгдПмФ лСгОмзФ е лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії), сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя егіРУкюємьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж. 

ЛмОммя 225. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя ОизСвСиькжХ кОлСїб 
225.1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж лСгОмСз ОаС лСгОмж 

зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй гС СмТжйОккя е ОзожекСвС УзиОгФ 
УлжТмФ ПмжиСбСвС кПгПкОмФТСбОкСвС, лТжекОпПкСвС гия лПТПТСазж кО ОизСвСиькі кОлСї 
(зТій бжкСйОмПТіОиіб мО бПТйФміб), лСгОмзСбжР бПзУПиь, язжР є еОаПелПпПккяй бжзСкОккя 
еСаСб'яеОккя мОзСвС лиОмкжзО Ф УмТСз гС 90 зОиПкгОТкжХ гкіб, лСпжкОюпж е гкя бжгОпі 
лСгОмзСбСвС бПзУПия, УлиОмжмж УФйФ лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкФ еО УмОбзОйж гия оієї лТСгФзоії. 

225.2. Йіг пОУ СмТжйОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС кПгПкОмФТСбОкСвС ліглТжєйУмбС-
бПзУПиПгОбПоь еО ФпОУмю лТПгУмОбкжзО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекСйФ УзиОгі 
УзиОгОє Озм лТС нОзмжпкС СмТжйОкФ зіиьзіУмь УлжТмФ мО ТСеТОХФкСз ОзожекСвС лСгОмзФ 
бжХСгяпж е нОзмжпкС СмТжйОкСї зіиьзСУмі УлжТмФ. МПР Озм є зСТжвФбОккяй бдП УлиОпПкСї 
УФйж лСгОмзФ ОаС кОгОкСвС лСгОмзСбСвС бПзУПия іе еОекОпПккяй СУмОмСпкСї УФйж лСгОмзФ, 
язО лігиявОє УлиОмі. 

225.3. ЛзСТжвСбОкО УФйО лСгОмзФ б лСгОмзСбСйФ бПзУПиі УлиОпФємьУя пОУмзСбС Ф ТОеі 
лТжгаОккя йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ б лПТіСг гії мОзСвС бПзУПия. 

225.4. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь ббОдОємьУя лСвОрПкжй бПзУПиПгОбоПй Ф ТОеі УлиОмж УФйж 
лСгОмзФ б лСбкСйФ СаУяеі мО б еОекОпПкжР Ф лСгОмзСбСйФ бПзУПиі УмТСз. 

225.5. ЛФйО лСгОмзФ, кО язФ лСвОрОємьУя бПзУПиь, бжекОпОємьУя бжХСгяпж е нОзмжпкС 
СмТжйОкСї зіиьзСУмі УлжТмФ (евігкС е ОзмСй) мО УмОбСз лСгОмзФ кО вСмСбФ лТСгФзоію, 
ейПкрФємьУя кО УФйФ лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкФ бжХСгяпж е нОзмжпкС бмТОпПкСї зіиьзСУмі 
УлжТмФ ПмжиСбСвС лТж мТОкУлСТмФбОккі мО еаПТівОккі, Ф лТСоПУі бжТСакжомбО вСмСбСї 
лТСгФзоії б йПдОХ кСТй, еОмбПТгдПкжХ Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, О мОзСд нОзмжпкС 
лСбПТкФмСвС кПбжлТОбкСвС аТОзФ. КСеТОХФкСз УФйж ейПкрПккя лСгОмзФ лТСбСгжмьУя Ф 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

225.6. К ТОеі ПзУлСТмФ (бжбПеПккя) лігОзожекжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж УФйО лСгОмзФ гия лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия бжекОпОємьУя е 
ФТОХФбОккяй СаУявіб бігбОкмОдПкСї кО ПзУлСТм лТСгФзоії евігкС е кОиПдкС СнСТйиПкСю 
йжмкСю гПзиОТОоією. 

225.7. К ТОеі язсС лПТПгаОпПкжР оією УмОммПю лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лСвОрОємьУя Ф 
бжекОпПкжР УмТСз, бПзУПиПгПТдОмПиь бпжкяє лТСмПУм мОзСвС бПзУПия Ф кПлиОмПді евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй мО ебПТмОємьУя лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гОмж бпжкПккя лТСмПУмФ 
гС аОкзФ, язжР егіРУкжб ОбОиь оьСвС бПзУПия, е СлТСмПУмСбОкжй бПзУПиПй. БОкз-ОбОиіУм 
еСаСб'яеОкжР кП ліекірП СлПТОоіРкСвС гкя, сС кОУмОє еО гОмСю ебПТкПккя 
бПзУПиПгПТдОмПия е СлТСмПУмСбОкжй бПзУПиПй, лПТПзОеОмж УФйФ, еОекОпПкФ б оьСйФ 
бПзУПиі, бПзУПиПгПТдОмПию. ЗОаСТСкяємьУя пОУмзСбП лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия 
ліУия еОзікпПккя УмТСзФ, кО язжР бік бжгОкжР. 

225.8. К ТОеі язсС лСгОмзСбжР бПзУПиь, УмТСз УлиОмж еО язжй кОУмОб, кП лСвОрПкжР, 
кОУмФлкжР бПзУПиь кП йСдП аФмж бжгОкжР мОзжй УФа'єзмСй. 

225.9. ВжкСйОмПТіОиж, сС ТПОиіеФюмьУя ліглТжєйУмбОй бмСТжккСвС бжкСТСаУмбО, язі 
бжзСТжУмСбФюмь оі бжкСйОмПТіОиж гия бжТСакжомбО вСмСбСї лТСгФзоії, бжкСйОмПТіОиж 
бжкСвТОгкі (зСгж евігкС е ККМ ЗДД 2204 29 - 2204 30), бжТСаиПкі кО ліглТжєйУмбОХ 
лПТбжккСвС бжкСТСаУмбО, язі ПзУлСТмФюмьУя ожйж ліглТжєйУмбОйж, кП СлСгОмзСбФюмьУя. В 
ікржХ бжлОгзОХ ТПОиіеОоія бжкСйОмПТіОиіб СлСгОмзСбФємьУя еО УмОбзОйж лСгОмзФ кО 
бжкСТСакФ лТСгФзоію, бУмОкСбиПкжйж ліглФкзмСй 215.3.1 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС 
КСгПзУФ. 
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ЛмОммя 226. ВжвСмСбиПккя, еаПТівОккя, лТСгОд йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ мО йОТзФбОккя 
ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ 
УжвОТПмОХ 

226.1. К ТОеі бжТСакжомбО кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ 
бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, пж ббПеПккя мОзжХ 
мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лиОмкжзж лСгОмзФ еСаСб'яеОкі еОаПелПпжмж їХ 
йОТзФбОккя йОТзОйж бУмОкСбиПкСвС еТОезО Ф мОзжР УлСУіа, сСа йОТзО ОзожекСвС лСгОмзФ 
ТСеТжбОиОУя ліг пОУ бігзФлСТюбОккя (ТСезТжбОккя) мСбОТФ. 

226.2. ЗОябкіУмь кОзиПєкСї б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ йОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ 
бУмОкСбиПкСвС еТОезО кО лияроі (ФлОзСбоі) ОизСвСиькСвС кОлСю, лОпоі (ФлОзСбоі) 
мюмюкСбСвС бжТСаФ пж єйкСУмі (ФлОзСбоі) е ТігжкСю, сС бжзСТжУмСбФємьУя б ПиПзмТСккжХ 
УжвОТПмОХ, є Сгкією е ФйСб гия ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж і лТСгОдФ мОзжХ 
мСбОТіб УлСджбОпОй, О мОзСд лігмбПТгдПккяй УлиОмж лСгОмзФ мО иПвОиькСУмі ббПеПккя 
мСбОТіб. 

226.3. ВжвСмСбиПккя, еаПТівОккя, лТСгОд йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ мО йОТзФбОккя 
ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ 
УжвОТПмОХ, егіРУкююмьУя біглСбігкС гС лСиСдПккя, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

226.4. ЖОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ гия бжТСаиПкжХ б КзТОїкі ОизСвСиькжХ кОлСїб і 
мюмюкСбжХ бжТСаіб бігТіекяюмьУя біг йОТСз гия ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
ОизСвСиькжХ кОлСїб і мюмюкСбжХ бжТСаіб гжеОРкСй мО зСиьСТСй. 

ЖОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ гия бжТСаиПкжХ б КзТОїкі мюмюкСбжХ бжТСаіб еО зСгСй ККМ 
ЗДД 2402 20 90 20 мО 2402 20 90 10 бігТіекяюмьУя біг йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ гия 
бжТСаиПкжХ б КзТОїкі ікржХ мюмюкСбжХ бжТСаіб гжеОРкСй і зСиьСТСй. ЖОТзж ОзожекСвС 
лСгОмзФ гия ббПеПкжХ б КзТОїкФ мюмюкСбжХ бжТСаіб еО зСгСй ККМ ЗДД 2402 20 90 20 мО 
2402 20 90 10 бігТіекяюмьУя біг йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ гия ббПеПкжХ б КзТОїкФ ікржХ 
мюмюкСбжХ бжТСаіб гжеОРкСй і зСиьСТСй. 

226.5. ЖОТзФбОккя ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, егіРУкюємьУя йОТзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ, 
еТОезж язжХ еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

226.6. ЖОТзФбОккю лігиявОюмь ФУі (зТій еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 226.10 оієї УмОммі) ОизСвСиькі 
кОлСї е бйіУмСй УлжТмФ ПмжиСбСвС лСкОг 8,5 бігУСмзО Са'єйкжХ Сгжкжоь. ЖОТзФбОккя 
бжТСаиПкжХ б КзТОїкі ОизСвСиькжХ кОлСїб іе бйіУмСй УлжТмФ ПмжиСбСвС гС 8,5 бігУСмзО 
Са'єйкжХ Сгжкжоь кП егіРУкюємьУя. 

226.7. КСдкО йОТзО ОзожекСвС лСгОмзФ кО ОизСвСиькі кОлСї лСбжккО йОмж СзТПйжР 
кСйПТ, йіУяоь і Тіз бжлФУзФ йОТзж мО лСекОпПккя лТС УФйФ УлиОпПкСвС ОзожекСвС лСгОмзФ еО 
Сгжкжою йОТзСбОкСї лТСгФзоії, зТій УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ е ТПОиіеОоії УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі ОизСвСиькжХ кОлСїб. 

226.8. КСдкО йОТзО ОзожекСвС лСгОмзФ кО мюмюкСбі бжТСаж лСбжккО йОмж СзТПйжР 
кСйПТ мО лСекОпПккя лТС збОТмОи і Тіз бжлФУзФ йОТзж. 

ЗО йОТзФ ОзожекСвС лСгОмзФ кО УжвОТПмж, ожвОТзж мО УжвОТжиж гСгОмзСбС кОкСУжмьУя 
зіиьзіУмь рмФз Ф лОпоі (ФлОзСбоі). 

ВжТСакжзж мО ійлСТмПТж мюмюкСбжХ бжТСаіб бПгФмь Саиіз мО ебімФюмь лТС бжзСТжУмОккя 
йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ еО бжгОйж йОТСз (МІ - "мюмюк ійлСТмкжР", МВ - "мюмюк 
бімпжекякжР") Ф зіиьзіУкСйФ бжТОеі. 

КСдкО йОТзО ОзожекСвС лСгОмзФ кО Тігжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ 
УжвОТПмОХ, лСбжккО йОмж СзТПйжР кСйПТ мО лСекОпПккя лТС збОТмОи і Тіз бжлФУзФ йОТзж. 

ВжТСакжзж мО ійлСТмПТж Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, бПгФмь 
Саиіз мО ебімФюмь лТС бжзСТжУмОккя йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ еО бжгОйж йОТСз (КІ - "ТігжкО 
ійлСТмкО", КВ - "ТігжкО бімпжекякО") Ф зіиьзіУкСйФ бжТОеі. 

226.9. ВбОдОюмьУя мОзжйж, сС кПйОТзСбОкі: 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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 ОизСвСиькі кОлСї, мюмюкСбі бжТСаж мО Тігжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ 
УжвОТПмОХ, е лігТСаиПкжйж йОТзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ; 

 ОизСвСиькі кОлСї, мюмюкСбі бжТСаж мО Тігжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ 
УжвОТПмОХ, йОТзСбОкі е бігХжиПккяй біг бжйСв лСиСдПккя, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж, біглСбігкС гС язСвС егіРУкююмьУя бжвСмСбиПккя, еаПТівОккя, 
лТСгОд йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ мО йОТзФбОккя ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ 
бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, мО/ОаС йОТзОйж, 
сС кП бжгОбОижУя аПелСУПТПгкьС бжТСакжзФ ОаС ійлСТмПТФ еОекОпПкСї лТСгФзоії; 

 бжТСаиПкі б КзТОїкі ОизСвСиькі кОлСї е йОТзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ, кО язжХ 
еОекОпПккя УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ, УлиОпПкСвС еО Сгжкжою йОТзСбОкСї лТСгФзоії, 
кП біглСбігОє УФйі, бжекОпПкіР е ФТОХФбОккяй пжккжХ кО гОмФ ТСеижбФ лТСгФзоії 
УмОбСз ОзожекСвС лСгОмзФ, йіокСУмі лТСгФзоії мО йіУмзСУмі мОТж; 

 ОизСвСиькі кОлСї ікСеПйкСвС бжТСакжомбО е йОТзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ, кО язжХ 
еОекОпПкО УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ, УлиОпПкСвС еО Сгжкжою йОТзСбОкСї лТСгФзоії, кП 
біглСбігОє УФйі, бжекОпПкіР е ФТОХФбОккяй йіокСУмі лТСгФзоії, йіУмзСУмі мОТж мО 
ТСейіТФ УмОбСз ОзожекСвС лСгОмзФ, гіюпжХ кО йСйПкм бжТСакжомбО йОТзж; 

 УжвОТПмж, ожвОТзж мО УжвОТжиж, сС бжТСаиПкі ліУия 1 Уіпкя 2021 ТСзФ, б язжХ зіиьзіУмь 
Сгжкжоь Ф лОпоі (ФлОзСбоі) кП біглСбігОє зіиьзСУмі Сгжкжоь, еОекОпПкіР кО йОТзОХ 
ОзожекСвС лСгОмзФ; 

 Тігжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, бжТСаиПкжХ гС 1 Уіпкя 2021 
ТСзФ. 

226.10. ЗП лігиявОюмь йОТзФбОккю: 
 ОизСвСиькі кОлСї і мюмюкСбі бжТСаж, язі лСУмОпОюмьУя гия ТПОиіеОоії йОвОежкОй 

аПейжмкСї мСТвібиі аПелСУПТПгкьС бімпжекякжйж бжТСакжзОйж мОзСї лТСгФзоії еО 
лТяйжйж гСвСбСТОйж, ФзиОгПкжйж йід бімпжекякжйж бжТСакжзОйж ОизСвСиькжХ 
кОлСїб і мюмюкСбжХ бжТСаіб і биОУкжзОйж йОвОежкіб аПейжмкСї мСТвібиі. ЙТж оьСйФ 
лПТПйісПккя ОизСвСиькжХ кОлСїб і мюмюкСбжХ бжТСаіб, сС УлТяйСбФюмьУя 
бжТСакжзОйж гС йОвОежкіб аПейжмкСї мСТвібиі, егіРУкюємьУя ліг йжмкжй зСкмТСиПй 
іе еОУмСУФбОккяй еОХСгіб вОТОкмФбОккя гСУмОбзж; 

 ОизСвСиькі кОлСї і мюмюкСбі бжТСаж, язі ббСеямьУя б КзТОїкФ і ТСейісФюмьУя Ф 
йжмкСйФ ТПджйі йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі; 

 ПмОиСккі (йСкімСТжквСбі) пж мПУмСбі еТОезж мюмюкСбжХ бжТСаіб, язі кП лТжекОпПкі гия 
лТСгОдФ бТСегТіа і ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОзТПгжмСбОкжйж 
гПТдОбкжйж бжлТСаФбОиькжйж иОаСТОмСТіяйж мО/ОаС УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, 
язі йОюмь иіоПкеії кО лТОбС бжТСакжомбО біглСбігкСї лТСгФзоії, гия лТСбПгПккя 
гСУиігдПкь пж бжлТСаФбОкь (зОиіаТФбОккя иОаСТОмСТкСвС СаиОгкОккя, лТСбПгПккя 
гПвФУмОоіР, бжбпПккя ніежзС-ХійіпкжХ лСзОекжзіб, гжеОРкФ); 

 мПУмСбі еТОезж ОизСвСиькжХ кОлСїб, язі кП лТжекОпПкі гия ТСегТіакСвС лТСгОдФ і 
ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь 
иіоПкеії кО лТОбС СлмСбСї мСТвібиі біглСбігкСю лТСгФзоією, гия лТСбПгПккя 
гСУиігдПкь пж бжлТСаФбОкь (зОиіаТФбОккя иОаСТОмСТкСвС СаиОгкОккя, лТСбПгПккя 
гПвФУмОоіР, бжбпПккя ніежзС-ХійіпкжХ лСзОекжзіб, гжеОРкФ), ОиП кП аіиьрП 3 иімТіб 
зСдкСвС бжТСаФ; 

 ебжпОРкі (кПівТжУмі) бжкО мО еаТСгдПкі кОлСї, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР лСежоії 
2204 (зТій 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 22 
10 00, 2204 29 10 00) мО Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 
59 00, 2206 00 89 00 евігкС е ККМ ЗДД, нОзмжпкО йіокіУмь язжХ бжсО еО 1,2 бігУСмзО 
Са'єйкжХ Сгжкжоь ПмжиСбСвС УлжТмФ, ОиП кП бжсО еО 15 бігУСмзіб Са'єйкжХ Сгжкжоь 
ПмжиСбСвС УлжТмФ, еО ФйСбж, сС ПмжиСбжР УлжТм, язжР йіУмжмьУя Ф вСмСбСйФ лТСгФзмі, 
йОє лСбкіУмю нПТйПкмкП (ПкгСвПккП) лСХСгдПккя. 

226.11. ВбПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, еаПТівОккя, мТОкУлСТмФбОккя, лТжРкяммя кО 
зСйіУію е йПмСю лТСгОдФ мО лТСгОд кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж кП йОТзСбОкжХ б 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, еОаСТСкяюмьУя. 

226.12. ЙТСгОд йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ бімпжекякжй бжТСакжзОй ОизСвСиькжХ кОлСїб, 
мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, лТСбОгжмьУя 
кО лігУмОбі: 

 гСбігСз лТС УлиОмФ УФйж лСгОмзФ, язО ТСеТОХСбОкО еО УмОбзОйж кО вСмСбФ лТСгФзоію 
(гия ОизСвСиькжХ кОлСїб, гия бжТСакжомбО язжХ бжзСТжУмСбФємьУя УлжТм ПмжиСбжР 
кПгПкОмФТСбОкжР); 

 еОябзж-ТСеТОХФкзФ зіиьзСУмі йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ (гОиі - еОябзО-ТСеТОХФкСз); 
 ебімФ лТС бжзСТжУмОккя йОТСз, лТжгаОкжХ Ф лСлПТПгкьСйФ йіУяоі, еО еОмбПТгдПкСю 

оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, нСТйСю Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ, Сгжк е язжХ еОижрОємьУя 
Ф лТСгОбоя йОТСз, гТФвжР (е бігйімзСю лТСгОбоя) - Ф бжТСакжзО; 

 лиОмідкСї ікУмТФзоії кО лПТПТОХФбОккя лиОмж еО йОТзж е бігйімзСю аОкзФ / 
кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ лСУиФв лТС гОмФ її бжзСкОккя. 

ЛСТйж гСбігСз мО еОябзж-ТСеТОХФкзФ еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

226.13. КіиьзіУмь йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ, язФ йСдФмь СмТжйОмж бжТСакжзж 
ОизСвСиькжХ кОлСїб, гия бжТСакжомбО язжХ бжзСТжУмСбФємьУя УлжТм ПмжиСбжР 
кПгПкОмФТСбОкжР, бжекОпОємьУя біглСбігкС гС УлиОпПкСї УФйж лСгОмзФ. ВжТСакжзж 
мюмюкСбжХ бжТСаіб мО ОизСвСиькжХ кОлСїб, гия бжТСакжомбО язжХ кП бжзСТжУмСбФємьУя 
УлжТм ПмжиСбжР кПгПкОмФТСбОкжР, бжекОпОюмь лСмТПаФ б йОТзОХ ОзожекСвС лСгОмзФ е 
ФТОХФбОккяй лиОкСбжХ сСйіУяпкжХ СаУявіб ТПОиіеОоії лТСгФзоії. 

226.14. Дия СгПТдОккя йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ ійлСТмПТ лСбжкПк лСгОмж лТСгОбою 
мОзжХ йОТСз еОябзФ-ТСеТОХФкСз еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, 
гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь бкПУПккя лиОмж еО йОТзж мО УлиОмФ лСгОмзФ гС біглСбігкСвС 
аюгдПмФ. 

КСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еОаСТСкяємьУя бжйОвОмж біг ійлСТмПТіб гСгОмзСбі гСзФйПкмж 
гия бжгОпі йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ, язсС бСкж кП лПТПгаОпПкі оією УмОммПю. 

226.15. ЙТСгОд (лПТПгОпО) лТжгаОкжХ йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ лСзФлоПй йОТСз ікржй 
СУСаОй еОаСТСкяємьУя, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ Ф лФкзмі 227.4 УмОммі 227 оьСвС 
КСгПзУФ. 

226.16. ЖОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ, кП бжзСТжУмОкі гия йОТзФбОккя мСбОТіб пПТПе їХ 
лСрзСгдПккя, лТжРйОюмьУя біг лСзФлоіб йОТСз гия ФмжиіеОоії е бігрзСгФбОккяй нОзмжпкС 
УлиОпПкжХ УФй лСгОмзФ біглСбігкС гС ЙСиСдПккя лТС бжТСакжомбС, еаПТівОккя, лТСгОд 
йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ, йОТзФбОккя ОизСвСиькжХ кОлСїб і мюмюкСбжХ бжТСаіб. ЙиОмО еО 
йОТзж лСбПТкПккю кП лігиявОє. 

ЛмОммя 227. ВбПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ійлСТмкжХ ОизСвСиькжХ кОлСїб, 
мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ 

227.1. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя - юТжгжпкі мО ніежпкі СУСаж, язі ФзиОиж е ікСеПйкжйж 
бжТСакжзОйж ОаС ікржйж кПТПежгПкмОйж зСкмТОзм (гСвСбіТ) лТС лСУмОпОккя б КзТОїкФ 
ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ 
УжвОТПмОХ, йОюмь лТОбС ббСежмж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ійлСТмкі ОизСвСиькі кОлСї, 
мюмюкСбі бжТСаж мО Тігжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, язсС: 

О) ббПеПккя їХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж егіРУкюємьУя бжзиюпкС пПТПе бжекОпПкі 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк, язі еОекОпПкі 
лСзФлояйж йОТСз (ійлСТмПТОйж) Ф еОябоі-ТСеТОХФкзФ; 

а) йОТзФбОккя ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б 
ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, егіРУкюємьУя б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ йОТзОйж ОзожекСвС 
лСгОмзФ бУмОкСбиПкСвС еТОезО; 
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б) ОизСвСиькі кОлСї б ОбмСйСаіиькжХ і еОиіекжпкжХ ожУмПТкОХ, О мОзСд Ф аОзОХ, аОпзОХ мО 
ікржХ єйкСУмяХ йіУмзіУмю аіиьр яз 5 иімТіб ббСеямьУя б КзТОїкФ е йПмСю лТСгОдФ ОаС 
СайікФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мО кП лігиявОюмь йОТзФбОккю. К мОзСйФ ТОеі лСгОмСз 
УлиОпФємьУя гС ОаС ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя. КСкмТСиь еО РСвС УлиОмСю егіРУкюємьУя 
йжмкжйж СТвОкОйж; 

в) лСзФлПоь йОТСз (ійлСТмПТ) лСгОб зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ йжмкФ гПзиОТОоію, зСлію 
гПзиОТОоії лТС йОзУжйОиькі ТСегТіакі оікж (гия мюмюкСбжХ бжТСаіб) мО лТжйіТкжз еОябзж-
ТСеТОХФкзФ е бігйімзСю лТСгОбоя йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ лТС УлиОмФ УФй лСгОмзФ гС 
біглСбігкСвС аюгдПмФ б лСбкСйФ СаУяеі. 

227.2. К ТОеі ббПеПккя лСзФлоПй йОТСз (ійлСТмПТСй) кО мПТжмСТію КзТОїкж еО 
зСкмТОзмСй (гСвСбСТСй) лТС лСУмОпОккя ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, 
сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, зіиьзСйО лОТміяйж Ф мОзСйФ зСкмТОзмі 
(гСвСбСТі) оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, ТСаиямьУя бігйімзж лТС зіиьзіУмь бжгОкжХ йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ іе 
еОекОпПккяй гОмж їХ бжгОпі. 

227.3. ЛмТСз СгПТдОккя йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ гия зСдкСвС зСкмТОзмФ бжекОпОємьУя 
лСзФлояйж йОТСз (ійлСТмПТОйж) еО лСвСгдПккяй іе лТСгОбоПй йОТСз еОиПдкС біг СаУявФ 
мСбОТіб, сС ббСеямьУя, ОиП УмОкСбжмь кП аіиьрП мТьСХ ТСаСпжХ гкіб біг гОмж лСгОккя 
гСзФйПкміб гия СгПТдОккя йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 226.14 УмОммі 226 
оьСвС КСгПзУФ. 

227.4. ЙТжгаОкі йОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ лПТПгОюмьУя лСзФлояйж йОТСз (ійлСТмПТОйж) 
ікСеПйкжй УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя гия йОТзФбОккя ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ 
бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, сС лігиявОюмь 
лСгОиьрСйФ ббПеПккю кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

227.5. МТОкежмкі лПТПбПеПккя ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, пПТПе йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж егіРУкююмьУя 
е гСгПТдОккяй бжйСв, ФУмОкСбиПкжХ йжмкжй еОзСкСгОбУмбСй. 

227.6. К ТОеі лСТФрПккя лСТягзФ йОТзФбОккя ббПеПкжХ ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ 
бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, мО/ОаС кПлСбкСї УлиОмж 
лСгОмзФ мСбОТ кП гСлФУзОємьУя гС йжмкСвС СнСТйиПккя і ббПеПккя РСвС кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж еОаСТСкяємьУя. 

ЛмОммя 228. КСкмТСиь еО кОгХСгдПккяй лСгОмзФ е ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ 
бжТСаіб, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, лОиькСвС мО УлжТмФ 
ПмжиСбСвС 

228.1. КСкмТСиь еО УлиОмСю лСгОмзФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж е ОизСвСиькжХ кОлСїб, 
мюмюкСбжХ бжТСаіб, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, лОиькСвС мО 
УлжТмФ ПмжиСбСвС егіРУкююмь зСкмТСиююпі СТвОкж. 

228.2. КСкмТСиь еО кОябкіУмю йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ кО лОпзОХ (ФлОзСбзОХ) 
мюмюкСбжХ бжТСаіб мО кО єйкСУмяХ (ФлОзСбзОХ) е ТігжкОйж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б 
ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, ліг пОУ їХ мТОкУлСТмФбОккя, еаПТівОккя мО лТСгОдФ, О мОзСд Ф ТОеі 
ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, зСкмТСиь еО лПТПйісПккяй, 
еаПТівОккяй мО ТПОиіеОоією лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС егіРУкююмь біглСбігкі 
зСкмТСиююпі СТвОкж. 

228.3. К ТОеі бжябиПккя нОзміб ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, еаПТівОккя, 
мТОкУлСТмФбОккя мО лТСгОдФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ 
бжТСаіб, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, аПе кОябкСУмі йОТСз 
ОзожекСвС лСгОмзФ бУмОкСбиПкСвС еТОезО, зСкмТСиююпі СТвОкж, еОекОпПкі Ф лФкзмі 228.2 оієї 
УмОммі, бжиФпОюмь мОзі мСбОТж е біиькСвС СаівФ мО лСгОюмь біглСбігкі йОмПТіОиж гС УФгФ гия 
бжкПУПккя лСУмОкСбж лТС їХ бжиФпПккя б гСХіг гПТдОбж (зСкніУзОоію). 

К ТОеі бжябиПккя нОзміб лПТПйісПккя мО/ОаС еаПТівОккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС 
е бжзСТжУмОккяй мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС кП еОекОпПкі б ОзожекжХ кОзиОгкжХ, 
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еОТПєУмТСбОкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ кО СлПТОоії, лТж 
егіРУкПккі язжХ лПТПйісФємьУя мО/ОаС еаПТівОємьУя лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР Ф мОзжХ 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ, ОаС б еОябзОХ кО лПТПйісПккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС 
мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж, сС кП є Озожекжйж УзиОгОйж лПТПУФбкжйж, ОаС б йжмкжХ 
гПзиОТОоіяХ лТж лПТПйісПккі лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС йжмкСю мПТжмСТією КзТОїкж 
лТСХігкжй мТОкежмСй ОаС бкФмТіркій мТОкежмСй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй "О" лФкзмФ 2 
пОУмжкж гТФвСї УмОммі 91 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, О мОзСд нОзміб ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС е мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб біглСбігкі зСкмТСиююпі СТвОкж мжйпОУСбС 
(гС бжкПУПккя ТірПккя УФгФ) бжиФпОюмь мОзі лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР мО мТОкУлСТмкі 
еОУСаж е біиькСвС СаівФ мО лСгОюмь біглСбігкі йОмПТіОиж гС УФгФ гия бжкПУПккя лСУмОкСбж 
лТС їХ бжиФпПккя б гСХіг гПТдОбж (зСкніУзОоію). 

К ТОеі бжябиПккя нОзміб еаПТівОккя ОаС ТПОиіеОоії кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лОиькСвС 
ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кО ОзожекСйФ УзиОгі, кПеОТПєУмТСбОкСйФ б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС, біглСбігкі зСкмТСиююпі СТвОкж 
мжйпОУСбС (гС бжкПУПккя ТірПккя УФгФ) бжиФпОюмь е біиькСвС СаівФ мОзП лОиькП ОаС УлжТм 
ПмжиСбжР, єйкСУмі мО СаиОгкОккя, сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия еаПТівОккя ОаС ТПОиіеОоії 
мОзСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, мО лСгОюмь біглСбігкі йОмПТіОиж гС УФгФ гия 
бжкПУПккя лСУмОкСбж лТС їХ бжиФпПккя б гСХіг гПТдОбж (зСкніУзОоію). 

228.4. ВжзСкОккя лСУмОкСбж УФгФ лТС бжиФпПккя б гСХіг гПТдОбж (зСкніУзОоію) 
ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ 
УжвОТПмОХ, мО лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, О мОзСд єйкСУмПР, СаиОгкОккя мО 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, б язжХ мОзП лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР лПТПйісФбОиСУя мО/ОаС 
еаПТівОиСУя ОаС е язжХ ТПОиіеСбФбОиСУя, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

228.5. ВжиФпПкі б гСХіг гПТдОбж (зСкніУзСбОкі) лігОзожекі мСбОТж (зТій УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, ОизСвСиькжХ кОлСїб і мюмюкСбжХ бжТСаіб) Ф ТОеі їХ ТПОиіеОоії (лТСгОдФ) б 
ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ СлСгОмзСбФюмьУя Озожекжй лСгОмзСй мО ікржйж 
лСгОмзОйж біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж. 

228.6. ВжиФпПкі б гСХіг гПТдОбж (зСкніУзСбОкі) УлжТм ПмжиСбжР мО ОизСвСиькі кОлСї 
лігиявОюмь екжсПккю б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

228.7. ВжиФпПкі б гСХіг гПТдОбж (зСкніУзСбОкі) мюмюкСбі бжТСаж мО Тігжкж, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, лігиявОюмь екжсПккю Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

228.8. К ТОеі бжябиПккя кПУмОпі йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ б їХ лСзФлоя (Ф еб'яезФ е їХ 
ТСезТОгОккяй, екжсПккяй, йОТзФбОккяй ОизСвСиькжХ кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб і Тігжк, 
сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, лТжекОпПкжХ гия лТСгОдФ кО ПзУлСТм, 
мСсС) лСзФлоі йОТСз кПУФмь лСбкФ йОРкСбФ біглСбігОиькіУмь Ф ТСейіТі ТСеТОХФкзСбСї УФйж 
лСгОмзФ, язО лСбжккО аФмж УлиОпПкО гС аюгдПмФ б ТОеі ТПОиіеОоії лігОзожекжХ мСбОТіб, гия 
йОТзФбОккя язжХ лТжгаОбОижУя йОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ. ЗОекОпПкі УФйж кОТОХСбФюмьУя 
еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

228.9. ВіглСбігОиькіУмь еО кПгСгПТдОккя лСТягзФ йОТзФбОккя, лТСгОдФ ОизСвСиькжХ 
кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб і Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, 
кПУлиОмФ пж кПУбСєпОУкФ УлиОмФ лСгОмзФ кПУФмь бжТСакжзж (еОйСбкжзж), ійлСТмПТж, 
лТСгОбоі мОзжХ мСбОТіб мО їХ лСУОгСбі СУСаж біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЛмОммя 229. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя гПязжХ лігОзожекжХ мСбОТіб еОиПдкС біг кОлТяйФ 
РСвС бжзСТжУмОккя 

229.1. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС 
229.1.1. ЙСгОмСз УлТОбияємьУя еО УмОбзСю 0 вТжбПкь еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ 

іе: 
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О) УлжТмФ ПмжиСбСвС, язжР бжзСТжУмСбФємьУя ліглТжєйУмбОйж лПТбжккСвС мО ейірОкСвС 
бжкСТСаУмбО гия бжТСакжомбО бжкСвТОгкжХ, лиСгСбС-явігкжХ, ікржХ бжкСйОмПТіОиіб і УФУиО 
мО бПТйФміб; 

а) УлжТмФ ПмжиСбСвС, язжР бжзСТжУмСбФємьУя гия бжТСакжомбО иізОТУьзжХ еОУСаіб (Ф мСйФ 
пжУиі зСйлСкПкміб зТСбі і бжТСаиПкжХ е кжХ лТПлОТОміб), зТій иізОТУьзжХ еОУСаіб Ф бжвиягі 
аОиьеОйіб мО ПиізУжТіб; 

б) УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС (УлжТмФ мПХкіпкСвС), язжР ТПОиіеФємьУя УФа'єзмОй 
вСУлСгОТюбОккя е йПмСю РСвС бжзСТжУмОккя яз УжТСбжкж гия бжТСакжомбО лТСгФзміб 
СТвОкіпкСвС УжкмПеФ, язі кП йіУмямь Ф УбСєйФ УзиОгі аіиьр яз 0,1 бігУСмзО еОижрзСбСвС 
ПмОкСиФ; 

в) аіСПмОкСиФ, сС бжзСТжУмСбФємьУя ліглТжєйУмбОйж гия бжТСакжомбО аПкежкіб 
йСмСТкжХ УФйірПбжХ іе бйіУмСй аіСПмОкСиФ, Пмжи-мТПм-аФмжиСбСвС ПмПТФ (ДМБД), ікржХ 
гСаОбСз кО СУкСбі аіСПмОкСиФ; 

ґ) аіСПмОкСиФ, язжР бжзСТжУмСбФємьУя гия бжТСакжомбО аіСлОижбО; 
г) УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС, язжР бжзСТжУмСбФємьУя гия бжТСакжомбО лТСгФзоії 

ХійіпкСвС і мПХкіпкСвС лТжекОпПккя, бзиюпПкСї гС лПТПиізФ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

П) УлжТмФ ПмжиСбСвС кПгПкОмФТСбОкСвС, язжР бжзСТжУмСбФємьУя гия бжТСакжомбО СомФ е 
ХОТпСбСї УжТСбжкж; 

є) УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС, язжР бжзСТжУмСбФємьУя гия бжТСакжомбО 
лОТнФйПТкС-зСУйПмжпкСї лТСгФзоії; 

д) УлжТмФ ПмжиСбСвС-УжТою, язжР бжзСТжУмСбФємьУя б йПдОХ СгкСвС УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя гия бжТСакжомбО аіСПмОкСиФ; 

е) УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС лПТПйісФємьУя йід Озожекжйж УзиОгОйж б йПдОХ СгкСвС 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя. 

ЛлжТм ПмжиСбжР еО УмОбзСю 0 вТжбПкь еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ гия 
бжТСакжомбО лТСгФзоії, еОекОпПкСї Ф ліглФкзмОХ "г", "П", "є" оьСвС ліглФкзмФ, гСебСияємьУя 
СмТжйФбОмж ижрП УФа’єзмОй вСУлСгОТюбОккя (Ф мСйФ пжУиі ікСеПйкжй УФа’єзмОй 
вСУлСгОТюбОккя, язі гіюмь пПТПе УбСї еОТПєУмТСбОкі лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО), бкПУПкжй 
гС ДиПзмТСккСвС ТПєУмТФ УФа’єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі бжзСТжУмСбФюмь УлжТм ПмжиСбжР 
гия бжТСакжомбО лТСгФзоії ХійіпкСвС і мПХкіпкСвС лТжекОпПккя, лОТнФйПТкС-зСУйПмжпкСї 
лТСгФзоії, СомФ е ХОТпСбСї УжТСбжкж (гОиі - ДиПзмТСккжР ТПєУмТ), бПгПккя язСвС 
егіРУкюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ. 

229.1.2. ДС СмТжйОккя е ОзожекСвС УзиОгФ УлжТмФ ПмжиСбСвС кПгПкОмФТСбОкСвС, УлжТмФ 
ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС (УлжТмФ мПХкіпкСвС), аіСПмОкСиФ, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия 
бжТСакжомбО СзТПйжХ бжгіб лТСгФзоії мО кО язі ліглФкзмСй 229.1.1 оієї УмОммі бУмОкСбиПкС 
УмОбзФ лСгОмзФ 0 вТжбПкь еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ, бжгОємьУя лСгОмзСбжР бПзУПиь 
кО УФйФ лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС кО СаУяв УлжТмФ, сС СмТжйФємьУя бжХСгяпж іе УмОбзж, 
бжекОпПкСї Ф лФкзмі 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ. 

229.1.3. ЛмТСз, кО язжР бжгОємьУя лСгОмзСбжР бПзУПиь ліглТжєйУмбОйж-бжТСакжзОйж 
гия бжТСакжомбО СзТПйжХ бжгіб лТСгФзоії, кП йСдП лПТПбжсФбОмж 90 зОиПкгОТкжХ гкіб, О 
ліглТжєйУмбОйж лПТбжккСвС бжкСТСаУмбО, бжТСакжзОйж бПТйФміб мО бжТСакжзОйж 
иізОТУьзжХ еОУСаіб - 180 зОиПкгОТкжХ гкіб. 

229.1.4. ВжгОпО лСгОмзСбСвС бПзУПия егіРУкюємьУя гС йСйПкмФ СмТжйОккя УлжТмФ 
ПмжиСбСвС е ОзожекСвС УзиОгФ. 

229.1.5. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь йСдП аФмж бжгОкжР: 
О) ліглТжєйУмбСй лПТбжккСвС бжкСТСаУмбО, язП є бжТСакжзСй бжкСвТОгкжХ, лиСгСбС-

явігкжХ, ікржХ бжкСйОмПТіОиіб і УФУиО мО бПТйФміб; 
а) бжТСакжзСй иізОТУьзжХ еОУСаіб; 
б) бжТСакжзСй лТСгФзміб СТвОкіпкСвС УжкмПеФ; 
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в) кОнмСлПТПТСакжйж еОбСгОйж (пж ікржйж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя), язі 
бжзСТжУмСбФюмь аіСПмОкСи гия бжТСакжомбО аПкежкіб йСмСТкжХ УФйірПбжХ іе бйіУмСй 
аіСПмОкСиФ, Пмжи-мТПм-аФмжиСбСвС ПмПТФ (ДМБД), ікржХ гСаОбСз кО СУкСбі аіСПмОкСиФ; 

ґ) бжТСакжзОйж аіСлОижбО; 
г) бжТСакжзСй лТСгФзоії ХійіпкСвС і мПХкіпкСвС лТжекОпПккя, бзиюпПкСї гС лПТПиізФ, 

еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 
П) бжТСакжзСй СомФ е ХОТпСбСї УжТСбжкж; 
є) бжТСакжзСй лОТнФйПТкС-зСУйПмжпкСї лТСгФзоії. 
229.1.6. ИаСб'яезж е лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия кП йСдФмь лПТПгОбОмжУя ікржй 

СУСаОй кПеОиПдкС біг їХ бігкСУжк е бПзУПиПгОбоПй. 
229.1.7. ЗО зСТжУмФбОккя лСгОмзСбжй бПзУПиПй кП кОТОХСбФюмьУя бігУСмзж ОаС ікрі 

бжгж лиОмж, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй гия ікржХ бжгіб бПзУПиіб. 
229.1.8. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь ббОдОємьУя лСвОрПкжй Ф ТОеі гСзФйПкмОиькСвС 

лігмбПТгдПккя нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС гия бжТСакжомбО 
лТСгФзоії, бжекОпПкСї б ліглФкзмі 229.1.1 лФкзмФ 229.1 оієї УмОммі, лСгОкСвС 
бПзУПиПгПТдОмПию Ф нСТйі ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛФа’єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі бжзСТжУмСбФюмь УлжТм ПмжиСбжР гия бжТСакжомбО 
лТСгФзоії, бжекОпПкСї Ф ліглФкзмОХ "г"-"д" ліглФкзмФ 229.1.1 лФкзмФ 229.1 оієї УмОммі, 
еСаСб’яеОкі: 

О) СаиОгкОмж зСдкП йіУоП СмТжйОккя мО йіУоП біглФУзФ Ф бжТСакжомбС УлжТмФ ПмжиСбСвС 
кПгПкОмФТСбОкСвС бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж СаУявФ бжТСаиПкСвС УлжТмФ ПмжиСбСвС, 
еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб СаУявФ 
бжТСаиПкСвС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

а) СаиОгкОмж зСдкП йіУоП СмТжйОккя мО йіУоП біглФУзФ Ф бжТСакжомбС УлжТмФ ПмжиСбСвС 
гПкОмФТСбОкСвС йОУСбжйж бжмТОмСйіТОйж, еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ 
ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб СаУявФ бжТСаиПкСвС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

б) СаиОгкОмж зСдкП йіУоП біглФУзФ лТСгФзоії, гия бжТСакжомбО язСї бжзСТжУмСбФємьУя 
СмТжйОкжР УлжТм ПмжиСбжР, йОУСбжйж бжмТОмСйіТОйж, еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ 
гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб СаУявФ бжТСаиПкСвС УлжТмФ ПмжиСбСвС, ОаС 
еОУСаОйж СаиізФ бжТСаиПкСї лТСгФзоії; 

в) кОгіУиОмж оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, мПХкСиСвіпкФ УХПйФ бУмОкСбиПккя бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС 
мО/ОаС йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб б йіУояХ, бжекОпПкжХ б ліглФкзмОХ "О", "а", "б" оьСвС ліглФкзмФ, 
еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб’яезФ кП ліекірП кід еО 10 ТСаСпжХ гкіб гС гкя бУмОкСбиПккя 
бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб; 

ґ) лСгОбОмж гСбігзФ лТС оіиьСбП бжзСТжУмОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф лПТПТОХФкзФ кО 100-
бігУСмзСбжР УлжТм ПмжиСбжР ліг пОУ лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия; 

г) сСгПккС нСТйФбОмж мО лСгОбОмж оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, гОкі лТС гСаСбжР нОзмжпкжР СаУяв СмТжйОкСвС мО 
біглФсПкСвС Ф бжТСакжомбС УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

ДОкі лТС гСаСбжР нОзмжпкжР СаУяв СмТжйОкСвС мО біглФсПкСвС Ф бжТСакжомбС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС лСгОюмьУя рияХСй кОгУжиОккя ПиПзмТСккжйж еОУСаОйж еб’яезФ ПиПзмТСккжХ 
гСзФйПкміб, УзиОгПкжХ еО нСТйСю, язО еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ДиПзмТСккі гСзФйПкмж еОлСбкююмьУя рияХСй лПТПгОпі гС кжХ гОкжХ сСгС СаУявФ 
СмТжйОкСвС мО біглФсПкСвС Ф бжТСакжомбС УлжТмФ ПмжиСбСвС кПгПкОмФТСбОкСвС е 
бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС СаУявФ СмТжйОкСвС мО біглФсПкСвС Ф 
бжТСакжомбС УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС е йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб, лПТПТОХСбОкСвС Ф 
гПзОиімТж 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ, лТжбПгПкСвС гС мПйлПТОмФТж 20°Л, е бжзСТжУмОккяй 
йПмСгжз, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС йПмТСиСвію мО йПмТСиСвіпкФ 
гіяиькіУмь". 
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ДОкі лТС гСаСбжР нОзмжпкжР СаУяв СмТжйОкСвС мО біглФсПкСвС Ф бжТСакжомбС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС нСТйФюмьУя ліУия лТСбПгПккя СУмОккьСї СлПТОоії е СмТжйОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС 
Ф ебімкіР гСаі, ОиП кП ліекірП 23 вСгжкж 59 Хбжижк оієї гСаж, гС лСпОмзФ егіРУкПккя СлПТОоіР 
е СмТжйОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф гСаФ, сС кОУмОє еО ебімкСю гСаСю, мО лСгОюмьУя 
оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кП 
ліекірП 23 вСгжкж 59 Хбжижк гСаж, сС кОУмОє еО ебімкСю гСаСю. 

ЗОаСТСкяємьУя СмТжйОккя мО біглФУз УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф бжТСакжомбС лТСгФзоії е РСвС 
бжзСТжУмОккяй аПе кОябкСУмі еОТПєУмТСбОкжХ бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС 
мО/ОаС еОТПєУмТСбОкжХ йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб аПе мПХкСиСвіпкСї УХПйж бУмОкСбиПккя 
бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб, кОгіУиОкСї 
оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, О мОзСд 
пПТПе зСдкП йіУоП СмТжйОккя мО біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, кО язСйФ бжРрСб е иОгФ ОаС 
бігУФмкіР бжмТОмСйіТ-иіпжиькжз УлжТмФ ПмжиСбСвС ОаС йОУСбжР бжмТОмСйіТ. 

ВжмТОмСйіТж-иіпжиькжзж УлжТмФ ПмжиСбСвС, йОУСбі бжмТОмСйіТж лСбжккі біглСбігОмж 
бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО мО йОмж лСежмжбкжР ТПеФиьмОм лСбіТзж ОаС СоікзФ біглСбігкСУмі, 
лТСбПгПкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. К ТОеі бігУФмкСУмі мПХкСиСвіпкСї УХПйж 
бУмОкСбиПккя бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб, 
кОгіУиОкСї оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, мО лСежмжбкСвС ТПеФиьмОмФ лСбіТзж ОаС Соікзж біглСбігкСУмі бжмТОмСйіТіб-
иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС, йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб гия оіиПР оьСвС КСгПзУФ бжмТОмСйіТж-
иіпжиькжзж УлжТмФ ПмжиСбСвС, йОУСбі бжмТОмСйіТж ббОдОюмьУя кП бУмОкСбиПкжйж. 

229.1.9. К ТОеі язсС лПТПгаОпПкжР оією УмОммПю лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лСвОрОємьУя б 
ФУмОкСбиПкжР УмТСз, бПзУПиПгПТдОмПиь егіРУкює лТСмПУм мОзСвС лСгОмзСбСвС бПзУПия Ф 
кПлиОмПді евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй мО лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гОмж бпжкПккя 
лТСмПУмФ ебПТмОємьУя гС аОкзФ, язжР егіРУкжб ОбОиь оьСвС лСгОмзСбСвС бПзУПия, е 
СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй бПзУПиПй. БОкз-ОбОиіУм еСаСб'яеОкжР кП ліекірП СлПТОоіРкСвС 
гкя, сС кОУмОє еО гОмСю ебПТкПккя бПзУПиПгПТдОмПия е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй 
бПзУПиПй, лПТПзОеОмж УФйФ, еОекОпПкФ б лСгОмзСбСйФ бПзУПиі, бПзУПиПгПТдОмПию. 

229.1.10. ЙСТягСз бжлФУзФ, СаівФ мО лСвОрПккя лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, сС бжгОюмьУя гС 
СмТжйОккя е ОзожекСвС УзиОгФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, язжР бжзСТжУмСбФємьУя УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя гия бжТСакжомбО СзТПйжХ бжгіб лТСгФзоії, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.1.11. ЙПТПиізж бжТСакжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС (УлжТмФ мПХкіпкСвС) гия 
лСмТПа ліглТжєйУмб, сС бжТСаияюмь лТСгФзмж СТвОкіпкСвС УжкмПеФ, еОмбПТгдФюмьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.1.12. ВігбОкмОдПккя УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС (УлжТмФ мПХкіпкСвС) гия 
лСмТПа ліглТжєйУмб, сС бжТСаияюмь лТСгФзмж СТвОкіпкСвС УжкмПеФ, лТСбСгжмьУя б йПдОХ 
збСм, ФУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.1.13. ВігбОкмОдПккя УлжТмФ ПмжиСбСвС гия бжТСакжомбО иізОТУьзжХ еОУСаіб 
лТСбСгжмьУя б йПдОХ збСм, ФУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. ЙПТПиіз иізОТУьзжХ 
еОУСаіб, гия бжТСакжомбО язжХ бжзСТжУмСбФємьУя УлжТм ПмжиСбжР, еОмбПТгдФємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.1.14. ЗО ліглТжєйУмбОХ, гП бжзСТжУмСбФюмь УлжТм еО кФиьСбСю УмОбзСю, 
бУмОкСбиююмьУя лСгОмзСбі лСУмж, лСТягСз ТСаСмж язжХ бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

ЙСгОмзСбі лСУмж кО ліглТжєйУмбОХ, язі бжзСТжУмСбФюмь УлжТм ПмжиСбжР гия 
бжТСакжомбО лТСгФзоії, бжекОпПкСї Ф ліглФкзмОХ "г" - "д" ліглФкзмФ 229.1.1 лФкзмФ 229.1 оієї 
УмОммі, кП бУмОкСбиююмьУя. 

229.1.15. ЗО ОзожекжХ УзиОгОХ, кО язжХ егіРУкюємьУя бжТСакжомбС аіСПмОкСиФ, 
еОаСТСкяємьУя: 
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О) бжТСакжомбС мО еаПТівОккя ікржХ бжгіб УлжТмФ ПмжиСбСвС (зТій еаПТівОккя УлжТмФ 
ПмжиСбСвС-УжТою, язжР бжзСТжУмСбФємьУя гия бжТСакжомбО аіСПмОкСиФ); 

а) еаПТівОккя мО/ОаС ТПОиіеОоія аіСПмОкСиФ аПе гПкОмФТОоії РСвС аПкежкСй (1-10 бігУСмзіб) 
ОаС Пмжи-мТПм-аФмжиСбжй ПмПТСй, бйіУм язСвС біглСбігОє бжйСвОй мПХкіпкжХ ТПвиОйПкміб, еО 
бжкямзСй аіСПмОкСиФ, язжР бжвСмСбиПкжР гия бжбПеПккя РСвС еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж, бжйСвж гС гПкОмФТОоії язСвС бжекОпОюмьУя ФйСбОйж ФзиОгПкжХ 
еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ гСвСбСТіб. 

229.1.16. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь кП бжгОємьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі СгкСпОУкС 
є: 

О) бжТСакжзОйж аіСПмОкСиФ мО аіСлОижбО; 
а) бжТСакжзОйж УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС мО лТСгФзоії ХійіпкСвС і мПХкіпкСвС 

лТжекОпПккя, бзиюпПкСї гС лПТПиізФ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 
б) бжТСакжзОйж УлжТмФ ПмжиСбСвС кПгПкОмФТСбОкСвС мО СомФ е ХОТпСбСї УжТСбжкж; 
в) бжТСакжзОйж УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС мО лОТнФйПТкС-зСУйПмжпкСї лТСгФзоії; 
ґ) бжТСакжзОйж УлжТмФ ПмжиСбСвС-УжТою мО аіСПмОкСиФ. 
ЙігмбПТгдПккяй нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС гия бжТСакжомбО 

лТСгФзоії, бжекОпПкСї ожй ліглФкзмСй, є гСбігзО, сС гСгОємьУя гС гПзиОТОоії ОзожекСвС 
лСгОмзФ. 

229.1.17. К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС 
мО аіСПмОкСиФ, сС СмТжйОкі яз УжТСбжкО гия бжТСакжомбО лТСгФзоії, еОекОпПкСї б лФкзмі 
229.1.1 оієї УмОммі, е мОзжХ УФа'єзміб УлТОбияємьУя рмТОн Ф ТСейіТі, язжР СапжУиюємьУя 
бжХСгяпж е СаУявіб бжзСТжУмОкжХ кП еО лТжекОпПккяй УлжТмФ ПмжиСбСвС мО аіСПмОкСиФ мО 
УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ, лПТПгаОпПкСї лФкзмСй 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ, 
еаіиьрПкСї б 1,5 ТОеО. 

229.2. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя кОнмСлТСгФзміб, бжТСаиПкжХ б КзТОїкі, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б язСУмі УжТСбжкж гия кОнмСХійіпкСї лТСйжУиСбСУмі. 

229.2.1. ЙПвзі гжУмжиямж (зСг 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 евігкС е ККМ 
ЗДД) мО бОдзі гжУмжиямж (зСг 2710 19 31 30 евігкС е ККМ ЗДД) йСдФмь аФмж ТПОиіеСбОкжйж Ф 
язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО ПмжиПкФ еО кФиьСбСю УмОбзСю ОзожекСвС лСгОмзФ. 

229.2.2. К ТОеі бжзСТжУмОккя ожХ кОнмСлТСгФзміб Ф язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО 
ПмжиПкФ еО кФиьСбСю УмОбзСю ОзожекСвС лСгОмзФ зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж егіРУкюємьУя 
зСкмТСиь еО їХ оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй. 

229.2.3. ДС СмТжйОккя иПвзжХ гжУмжияміб (зСг 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 
евігкС е ККМ ЗДД) мО бОдзжХ гжУмжияміб (зСг 2710 19 31 30 евігкС е ККМ ЗДД), язі 
бжзСТжУмСбФюмьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя б язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО 
ПмжиПкФ, бжТСакжзОйж бжгОємьУя лСгОмзСбжР бПзУПиь кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ, 
кОТОХСбОкСвС кО СаУяв кОнмСлТСгФзміб, сС СмТжйФюмьУя бжХСгяпж іе УмОбзж, язО 
бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід УмОбзСю ОзожекСвС лСгОмзФ, сС лПТПгаОпПкО лФкзмСй 215.3 
УмОммі 215 оьСвС ТСегіиФ, мО УмОбзСю 0 єбТС еО 1000 зв. 

229.2.4. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь йСдП аФмж бжгОкжР ижрП УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя - 
бжТСакжзСй ПмжиПкФ. 

229.2.5. ЛмТСз, кО язжР бжгОємьУя лСгОмзСбжР бПзУПиь, кП йСдП лПТПбжсФбОмж 90 
зОиПкгОТкжХ гкіб. 
229.2.6. ИаСб'яезж е лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия кП йСдФмь лПТПгОбОмжУя ікржй 
СУСаОй кПеОиПдкС біг їХ беОєйСбігкСУжк е бПзУПиПгОбоПй.  

229.2.7. ЗО зСТжУмФбОккя лСгОмзСбжй бПзУПиПй кП кОТОХСбФюмьУя бігУСмзж ОаС ікрі 
бжгж лиОмж, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй гия ікржХ бжгіб бПзУПиіб. 

229.2.8. ВПзУПиПгПТдОмПиПй є зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй ТПєУмТОоії бПзУПиПгОбоя. 
229.2.9. ЗО ліглТжєйУмбОХ, сС бжзСТжУмСбФюмь иПвзі мО бОдзі гжУмжиямж б язСУмі 

УжТСбжкж Ф бжТСакжомбі ПмжиПкФ, бУмОкСбиююмьУя лСгОмзСбі лСУмж. ЗО лСгОмзСбСйФ лСУмФ 
лТПгУмОбкжзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй РСвС ТСемОрФбОккя егіРУкююмь лСУміРкжР 
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аПелСУПТПгкіР зСкмТСиь еО оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй кОнмСлТСгФзміб б язСУмі УжТСбжкж 
гия бжТСакжомбО ПмжиПкФ. 

229.2.10. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь ббОдОємьУя лСвОрПкжй Ф ТОеі гСзФйПкмОиькСвС 
лігмбПТгдПккя нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя иПвзжХ мО бОдзжХ гжУмжияміб бжзиюпкС яз 
УжТСбжкж Ф бжТСакжомбі ПмжиПкФ. 

229.2.11. Дия лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия бПзУПиПгПТдОмПию лСгОємьУя гСбігзО 
бПзУПиПгОбоя лТС оіиьСбП бжзСТжУмОккя иПвзжХ мО бОдзжХ гжУмжияміб яз УжТСбжкж Ф 
бжТСакжомбі ПмжиПкФ, лСвСгдПкО лТПгУмОбкжзСй лСгОмзСбСвС лСУмФ, бУмОкСбиПкСвС кО 
ліглТжєйУмбі. 

229.2.12. К ТОеі язсС лПТПгаОпПкжР оією УмОммПю лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лСвОрОємьУя б 
ФУмОкСбиПкжР УмТСз, бПзУПиПгПТдОмПиь егіРУкює лТСмПУм мОзСвС лСгОмзСбСвС бПзУПия Ф 
кПлиОмПді евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй мО лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гОмж бпжкПккя 
лТСмПУмФ ебПТмОємьУя гС аОкзФ, язжР егіРУкжб ОбОиь оьСвС лСгОмзСбСвС бПзУПия, е 
СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй бПзУПиПй. БОкз-ОбОиіУм еСаСб'яеОкжР кП ліекірП СлПТОоіРкСвС 
гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй ебПТкПккя бПзУПиПгПТдОмПия е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй 
бПзУПиПй, лПТПзОеОмж УФйФ, язО еОекОпПкО Ф лСгОмзСбСйФ бПзУПиі, бПзУПиПгПТдОмПию. 

229.2.13. ЙСТягСз бжлФУзФ, СаівФ мО лСвОрПккя лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, язі бжгОюмьУя гС 
СмТжйОккя иПвзжХ мО бОдзжХ гжУмжияміб гия бжзСТжУмОккя Ф язСУмі УжТСбжкж гия 
бжТСакжомбО ПмжиПкФ, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.2.14. ЙПТПиіз ліглТжєйУмб, сС СмТжйФюмь иПвзі мО бОдзі гжУмжиямж гия 
бжзСТжУмОккя Ф язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО ПмжиПкФ, еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.2.15. ВігбОкмОдПккя иПвзжХ мО бОдзжХ гжУмжияміб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б язСУмі 
УжТСбжкж гия бжТСакжомбО ПмжиПкФ, лТСбСгжмьУя б йПдОХ збСм, бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.2.16. К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя иПвзжХ мО бОдзжХ 
гжУмжияміб, сС СмТжйОкі б язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО ПмжиПкФ, е мОзжХ УФа'єзміб 
УлТОбияємьУя рмТОн Ф ТСейіТі, язжР СапжУиюємьУя бжХСгяпж е СаУявіб бжзСТжУмОкжХ кП еО 
лТжекОпПккяй иПвзжХ мО бОдзжХ гжУмжияміб мО УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ, лПТПгаОпПкСї 
лФкзмСй 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ, еаіиьрПкСї б 1,5 ТОеО. 

229.3. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя кОнмСлТСгФзміб, ббПеПкжХ б КзТОїкФ, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б язСУмі УжТСбжкж гия кОнмСХійіпкСї лТСйжУиСбСУмі 

229.3.1. ЙПвзі гжУмжиямж (зСг 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 евігкС е ККМ 
ЗДД) мО бОдзі гжУмжиямж (зСгж 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 
евігкС е ККМ ЗДД), О мОзСд УзТОлиПкжР вОе (зСгж 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 
2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 
13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 евігкС е ККМ ЗДД) мО аФмОк, іеСаФмОк (зСг 2901 10 00 10 
евігкС е ККМ ЗДД) йСдФмь ббСежмжУя б КзТОїкФ б язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО ПмжиПкФ 
аПе УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ. 

229.3.2. К ТОеі бжзСТжУмОккя ожХ кОнмСлТСгФзміб Ф язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО 
ПмжиПкФ аПе УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж егіРУкюємьУя зСкмТСиь 
еО їХ оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй. 

229.3.3. Дия ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж иПвзжХ гжУмжияміб (зСг 2710 12 11 10, 
2710 12 11 20, 2710 12 11 90 евігкС е ККМ ЗДД) мО бОдзжХ гжУмжияміб (зСгж 2710 19 31 01, 
2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 евігкС е ККМ ЗДД), О мОзСд УзТОлиПкСвС вОеФ 
(зСгж 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 
2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 евігкС 
е ККМ ЗДД) мО аФмОкФ, іеСаФмОкФ (зСг 2901 10 00 10 евігкС е ККМ ЗДД) е йПмСю бжзСТжУмОккя 
їХ б язСУмі УжТСбжкж Ф бжТСакжомбі ПмжиПкФ бжТСакжз ПмжиПкФ СнСТйиює лСгОмзСбжР 
бПзУПиь Ф мТьСХ лТжйіТкжзОХ. Игжк лТжйіТкжз лСгОємьУя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй бжТСакжзО, гТФвжР - зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПй йжмкСвС 
СнСТйиПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб, мТПміР еОижрОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзФ. 
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229.3.4. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь бжгОємьУя кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ, сС УлТОбияємьУя 
лТж ббПеПккі мСбОТіб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

229.3.5. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь йСдП аФмж бжгОкжР ижрП УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя - 
бжТСакжзСй ПмжиПкФ. 

229.3.6. ЛмТСз, кО язжР бжгОємьУя ОбОиьСбОкжР лСгОмзСбжР бПзУПиь, кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж СнСТйиПккя йжмкСї гПзиОТОоії. 

229.3.7. ЙігУмОбСю гия йжмкСвС СнСТйиПккя иПвзжХ гжУмжияміб (зСг 2710 12 11 10, 2710 
12 11 20, 2710 12 11 90 евігкС е ККМ ЗДД) мО бОдзжХ гжУмжияміб (зСгж 2710 19 31 01, 2710 19 
31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 евігкС е ККМ ЗДД), О мОзСд УзТОлиПкСвС вОеФ (зСгж 2711 
12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 
00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 евігкС е ККМ 
ЗДД) мО аФмОкФ, іеСаФмОкФ (зСг 2901 10 00 10 евігкС е ККМ ЗДД), сС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж е йПмСю бжзСТжУмОккя Ф бжТСакжомбі ПмжиПкФ, є лСгОккя бжТСакжзСй 
ПмжиПкФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ, язжР егіРУкює йжмкП СнСТйиПккя, б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж, еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ зСлії 
лСгОмзСбСвС бПзУПия, ОбОиьСбОкСвС аОкзСй мО беямСвС кО Саиіз зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

229.3.8. ИаСб'яезж е лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия кП йСдФмь лПТПгОбОмжУь ікржй 
СУСаОй кПеОиПдкС біг їХ беОєйСбігкСУжк е бПзУПиПгОбоПй. 

229.3.9. ЗО зСТжУмФбОккя лСгОмзСбжй бПзУПиПй кП кОТОХСбФюмьУя бігУСмзж ОаС ікрі 
бжгж лиОмж, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй гия ікржХ бжгіб бПзУПиіб. 

229.3.10. ВПзУПиПгПТдОмПиПй є зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй ТПєУмТОоії 
бПзУПиПгОбоя. 

229.3.11. ЗО ліглТжєйУмбОХ, сС бжзСТжУмСбФюмь иПвзі мО бОдзі гжУмжиямж, О мОзСд 
УзТОлиПкжР вОе мО аФмОк, іеСаФмОк б язСУмі УжТСбжкж Ф бжТСакжомбі ПмжиПкФ, 
бУмОкСбиююмьУя лСгОмзСбі лСУмж. ЗО лСгОмзСбСйФ лСУмФ лТПгУмОбкжзж зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ еО йіУоПй РСвС ТСемОрФбОккя егіРУкююмь лСУміРкжР аПелСУПТПгкіР зСкмТСиь еО 
оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй кОнмСлТСгФзміб б язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО ПмжиПкФ. 

229.3.12. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь аПе УлиОмж УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ зСрмОйж ббОдОємьУя 
лСвОрПкжй Ф ТОеі гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя иПвзжХ 
мО бОдзжХ гжУмжияміб, О мОзСд УзТОлиПкСвС вОеФ мО аФмОкФ, іеСаФмОкФ бжзиюпкС яз УжТСбжкж 
Ф бжТСакжомбі ПмжиПкФ. 

229.3.13. Дия лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия бПзУПиПгПТдОмПию лСгОємьУя гСбігзО 
бПзУПиПгОбоя лТС оіиьСбП бжзСТжУмОккя иПвзжХ мО бОдзжХ гжУмжияміб, О мОзСд УзТОлиПкСвС 
вОеФ мО аФмОкФ, іеСаФмОкФ яз УжТСбжкж Ф бжТСакжомбі ПмжиПкФ, лСвСгдПкО лТПгУмОбкжзСй 
лСгОмзСбСвС лСУмФ, бУмОкСбиПкСвС кО ліглТжєйУмбі. КСлія гСбігзж лТС оіиьСбП 
бжзСТжУмОккя лСгОємьУя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ. 

229.3.14. К ТОеі язсС лПТПгаОпПкжР оією УмОммПю лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лСвОрОємьУя б 
ФУмОкСбиПкжР УмТСз, бПзУПиПгПТдОмПиь егіРУкює лТСмПУм мОзСвС лСгОмзСбСвС бПзУПия Ф 
кПлиОмПді евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй мО лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гОмж бпжкПккя 
лТСмПУмФ ебПТмОємьУя гС аОкзФ, язжР егіРУкжб ОбОиь оьСвС лСгОмзСбСвС бПзУПия, е 
СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй бПзУПиПй. БОкз-ОбОиіУм еСаСб'яеОкжР кП ліекірП СлПТОоіРкСвС 
гкя, сС кОУмОє еО гОмСю ебПТкПккя бПзУПиПгПТдОмПия е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй 
бПзУПиПй, лПТПзОеОмж УФйФ, еОекОпПкФ Ф лСгОмзСбСйФ бПзУПиі, бПзУПиПгПТдОмПию. 

229.3.15. ЙСТягСз бжлФУзФ, СаівФ мО лСвОрПккя лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, язі бжгОюмьУя гС 
ббПеПккя иПвзжХ мО бОдзжХ гжУмжияміб, О мОзСд УзТОлиПкСвС вОеФ мО аФмОкФ, іеСаФмОкФ гия 
бжзСТжУмОккя Ф язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО ПмжиПкФ, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
229.3.16. ЙПТПиіз ліглТжєйУмб, сС егіРУкююмь ббПеПккя иПвзжХ мО бОдзжХ гжУмжияміб, О 
мОзСд УзТОлиПкСвС вОеФ мО аФмОкФ, іеСаФмОкФ гия бжзСТжУмОккя Ф язСУмі УжТСбжкж гия 
бжТСакжомбО ПмжиПкФ, еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж.  
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229.3.17. ВбПеПккя иПвзжХ мО бОдзжХ гжУмжияміб, О мОзСд УзТОлиПкСвС вОеФ мО аФмОкФ, 
іеСаФмОкФ, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО ПмжиПкФ, егіРУкюємьУя 
б йПдОХ збСм, бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.3.18. К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя иПвзжХ мО бОдзжХ 
гжУмжияміб, О мОзСд УзТОлиПкСвС вОеФ мО аФмОкФ, іеСаФмОкФ, сС ббПеПкі б язСУмі УжТСбжкж гия 
бжТСакжомбО ПмжиПкФ, е мОзжХ УФа'єзміб УлТОбияємьУя рмТОн Ф ТСейіТі, язжР СапжУиюємьУя 
бжХСгяпж е СаУявіб бжзСТжУмОкжХ кП еО лТжекОпПккяй иПвзжХ мО бОдзжХ гжУмжияміб, О мОзСд 
УзТОлиПкСвС вОеФ мО аФмОкФ, іеСаФмОкФ мО УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ, лПТПгаОпПкСї лФкзмСй 
215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ, еаіиьрПкСї б 1,5 ТОеО. 

229.4. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя кОнмСлТСгФзміб, бжТСаиПкжХ б КзТОїкі, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б язСУмі УжТСбжкж гия ХійіпкСї лТСйжУиСбСУмі 

229.4.1. ЗОнмСлТСгФзмж (зСгж 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90; 2710 12 15 10, 
2710 12 15 20, 2710 12 15 90; 2710 12 21 10, 2710 12 21 90; 2710 19 11 10, 2710 19 11 20, 2710 
19 11 90; 2710 19 15 10, 2710 19 15 20, 2710 19 15 90, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 евігкС е 
ККМ ЗДД) йСдФмь аФмж ТПОиіеСбОкжйж Ф язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР 
лТСйжУиСбСУмі еО кФиьСбСю УмОбзСю ОзожекСвС лСгОмзФ. 

229.4.2. К ТОеі бжзСТжУмОккя ожХ кОнмСлТСгФзміб Ф язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф 
ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі еО кФиьСбСю УмОбзСю ОзожекСвС лСгОмзФ зСкмТСиююпжйж 
СТвОкОйж егіРУкюємьУя зСкмТСиь еО їХ оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй. 

229.4.3. ДС СмТжйОккя кОнмСлТСгФзміб, язі бжзСТжУмСбФюмьУя УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя б язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, 
бжТСакжзОйж бжгОємьУя лСгОмзСбжР бПзУПиь кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС кО 
СаУяв кОнмСлТСгФзміб, сС СмТжйФюмьУя бжХСгяпж іе УмОбзж, язО бжекОпОємьУя яз Тіекжоя 
йід УмОбзСю ОзожекСвС лСгОмзФ, сС лПТПгаОпПкО лФкзмСй 215.3 УмОммі 215 оьСвС ТСегіиФ, мО 
УмОбзСю 0 єбТС еО 1000 зв. 

229.4.4. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь йСдП аФмж бжгОкжР ижрП УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя - 
бжТСакжзСй, сС бжзСТжУмСбФє оі кОнмСлТСгФзмж Ф язСУмі УжТСбжкж Ф ХійіпкіР 
лТСйжУиСбСУмі. 

229.4.5. ЛмТСз, кО язжР бжгОємьУя лСгОмзСбжР бПзУПиь, кП йСдП лПТПбжсФбОмж 90 
зОиПкгОТкжХ гкіб. 

229.4.6. ИаСб'яезж е лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия кП йСдФмь лПТПгОбОмжУя ікржй 
СУСаОй кПеОиПдкС біг їХ беОєйСбігкСУжк е бПзУПиПгОбоПй. 

229.4.7. ЗО зСТжУмФбОккя лСгОмзСбжй бПзУПиПй кП кОТОХСбФюмьУя бігУСмзж ОаС ікрі 
бжгж лиОмж, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй гия ікржХ бжгіб бПзУПиіб. 

229.4.8. ВПзУПиПгПТдОмПиПй є зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй ТПєУмТОоії бПзУПиПгОбоя. 
229.4.9. ЗО ліглТжєйУмбОХ, сС бжзСТжУмСбФюмь кОнмСлТСгФзмж б язСУмі УжТСбжкж гия 

бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, бУмОкСбиююмьУя лСгОмзСбі лСУмж. ЗО лСгОмзСбСйФ 
лСУмФ лТПгУмОбкжзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй РСвС ТСемОрФбОккя егіРУкююмь 
лСУміРкжР аПелСУПТПгкіР зСкмТСиь еО оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй кОнмСлТСгФзміб б язСУмі 
УжТСбжкж гия ХійіпкСї лТСйжУиСбСУмі. 

229.4.10. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь ббОдОємьУя лСвОрПкжй Ф ТОеі гСзФйПкмОиькСвС 
лігмбПТгдПккя нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя кОнмСлТСгФзміб бжзиюпкС яз УжТСбжкж гия 
бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі. 

229.4.11. Дия лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия бПзУПиПгПТдОмПию лСгОємьУя гСбігзО 
бПзУПиПгОбоя лТС оіиьСбП бжзСТжУмОккя кОнмСлТСгФзміб яз УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф 
ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, лСвСгдПкО лТПгУмОбкжзСй лСгОмзСбСвС лСУмО, бУмОкСбиПкСвС кО 
ліглТжєйУмбі. 

229.4.12. К ТОеі язсС лПТПгаОпПкжР оією УмОммПю лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лСвОрОємьУя б 
ФУмОкСбиПкжР УмТСз, бПзУПиПгПТдОмПиь егіРУкює лТСмПУм мОзСвС лСгОмзСбСвС бПзУПия Ф 
кПлиОмПді евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй мО лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гОмж бпжкПккя 
лТСмПУмФ ебПТмОємьУя гС аОкзФ, язжР егіРУкжб ОбОиь оьСвС лСгОмзСбСвС бПзУПия, е 
СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй бПзУПиПй. БОкз-ОбОиіУм еСаСб'яеОкжР кП ліекірП СлПТОоіРкСвС 
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гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй ебПТкПккя бПзУПиПгПТдОмПия е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй 
бПзУПиПй, лПТПзОеОмж УФйФ, язО еОекОпПкО Ф лСгОмзСбСйФ бПзУПиі, бПзУПиПгПТдОмПию. 

229.4.13. ЙСТягСз бжлФУзФ, СаівФ мО лСвОрПккя лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, язі бжгОюмьУя гС 
СмТжйОккя кОнмСлТСгФзміб гия бжзСТжУмОккя Ф язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР 
лТСйжУиСбСУмі, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.4.14. ЙПТПиіз ліглТжєйУмб, сС СмТжйФюмь кОнмСлТСгФзмж гия бжзСТжУмОккя Ф язСУмі 
УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

229.4.15. ВігбОкмОдПккя кОнмСлТСгФзміб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б язСУмі УжТСбжкж гия 
бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, лТСбСгжмьУя б йПдОХ збСм, бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.4.16. К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя кОнмСлТСгФзміб, 
сС СмТжйОкі б язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, е мОзжХ УФа'єзміб 
УлТОбияємьУя рмТОн Ф ТСейіТі, язжР СапжУиюємьУя бжХСгяпж е СаУявіб бжзСТжУмОкжХ кП еО 
лТжекОпПккяй кОнмСлТСгФзміб мО УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ, лПТПгаОпПкСї лФкзмСй 215.3 
УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ, еаіиьрПкСї б 1,5 ТОеО. 

229.5. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя кОнмСлТСгФзміб, ббПеПкжХ б КзТОїкФ, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б язСУмі УжТСбжкж гия ХійіпкСї лТСйжУиСбСУмі 

229.5.1. ЗОнмСлТСгФзмж (зСгж 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90; 2710 12 15 10, 
2710 12 15 20, 2710 12 15 90; 2710 12 21 10, 2710 12 21 90; 2710 19 11 10, 2710 19 11 20, 2710 
19 11 90; 2710 19 15 10, 2710 19 15 20, 2710 19 15 90, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 евігкС е 
ККМ ЗДД) йСдФмь ббСежмжУя б КзТОїкФ б язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР 
лТСйжУиСбСУмі аПе УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ. 

229.5.2. К ТОеі бжзСТжУмОккя ожХ кОнмСлТСгФзміб Ф язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф 
ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі аПе УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж 
егіРУкюємьУя зСкмТСиь еО їХ оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй. 

229.5.3. Дия ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж кОнмСлТСгФзміб (зСгж 2710 12 11 10, 
2710 12 11 20, 2710 12 11 90; 2710 12 15 10, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90; 2710 12 21 10, 2710 
12 21 90; 2710 19 11 10, 2710 19 11 20, 2710 19 11 90; 2710 19 15 10, 2710 19 15 20, 2710 19 15 
90, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 евігкС е ККМ ЗДД) е йПмСю бжзСТжУмОккя їХ б язСУмі 
УжТСбжкж Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі бжТСакжз СнСТйиює лСгОмзСбжР бПзУПиь Ф мТьСХ 
лТжйіТкжзОХ. Игжк лТжйіТкжз лСгОємьУя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй 
бжТСакжзО, гТФвжР - зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПй йжмкСвС СнСТйиПккя еОекОпПкжХ 
мСбОТіб, мТПміР еОижрОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзФ. 

229.5.4. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь бжгОємьУя кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ, сС УлТОбияємьУя 
лТж ббПеПккі мСбОТіб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

229.5.5. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь йСдП аФмж бжгОкжР ижрП УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя - 
бжТСакжзСй, сС бжзСТжУмСбФє оі кОнмСлТСгФзмж Ф язСУмі УжТСбжкж Ф ХійіпкіР 
лТСйжУиСбСУмі. 

229.5.6. ЛмТСз, кО язжР бжгОємьУя ОбОиьСбОкжР лСгОмзСбжР бПзУПиь, кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж СнСТйиПккя йжмкСї гПзиОТОоії. 

229.5.7. ЙігУмОбСю гия йжмкСвС СнСТйиПккя кОнмСлТСгФзміб (зСгж 2710 12 11 10, 2710 
12 11 20, 2710 12 11 90; 2710 12 15 10, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90; 2710 12 21 10, 2710 12 21 
90; 2710 19 11 10, 2710 19 11 20, 2710 19 11 90; 2710 19 15 10, 2710 19 15 20, 2710 19 15 90, 
2710 19 25 00, 2710 19 29 00 евігкС е ККМ ЗДД), сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж е 
йПмСю бжзСТжУмОккя Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, є лСгОккя бжТСакжзСй зСкмТСиююпСйФ 
СТвОкФ, язжР егіРУкює йжмкП СнСТйиПккя, гТФвСвС лТжйіТкжзО лСгОмзСбСвС бПзУПия, 
ОбОиьСбОкСвС аОкзСй мО беямСвС кО Саиіз зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО йіУоПекОХСгдПккяй 
бжТСакжзО. 

229.5.8. ИаСб'яезж е лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия кП йСдФмь лПТПгОбОмжУь ікржй 
СУСаОй кПеОиПдкС біг їХ беОєйСбігкСУжк е бПзУПиПгОбоПй. 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 538 gazeta.vobu.ua 
 

229.5.9. ЗО зСТжУмФбОккя лСгОмзСбжй бПзУПиПй кП кОТОХСбФюмьУя бігУСмзж ОаС ікрі 
бжгж лиОмж, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй гия ікржХ бжгіб бПзУПиіб. 

229.5.10. ВПзУПиПгПТдОмПиПй є зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй ТПєУмТОоії 
бПзУПиПгОбоя. 

229.5.11. ЗО ліглТжєйУмбОХ, сС бжзСТжУмСбФюмь кОнмСлТСгФзмж б язСУмі УжТСбжкж гия 
бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, бУмОкСбиююмьУя лСгОмзСбі лСУмж. ЗО лСгОмзСбСйФ 
лСУмФ лТПгУмОбкжзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй РСвС ТСемОрФбОккя егіРУкююмь 
лСУміРкжР аПелСУПТПгкіР зСкмТСиь еО оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй кОнмСлТСгФзміб б язСУмі 
УжТСбжкж гия ХійіпкСї лТСйжУиСбСУмі. 

229.5.12. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь аПе УлиОмж УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ зСрмОйж ббОдОємьУя 
лСвОрПкжй Ф ТОеі гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя 
кОнмСлТСгФзміб бжзиюпкС яз УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі. 

229.5.13. Дия лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия бПзУПиПгПТдОмПию лСгОємьУя гСбігзО 
бПзУПиПгОбоя лТС оіиьСбП бжзСТжУмОккя кОнмСлТСгФзміб яз УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф 
ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, лСвСгдПкО лТПгУмОбкжзСй лСгОмзСбСвС лСУмО, бУмОкСбиПкСвС кО 
ліглТжєйУмбі. КСлія гСбігзж лТС оіиьСбП бжзСТжУмОккя лСгОємьУя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ. 

229.5.14. К ТОеі язсС лПТПгаОпПкжР оією УмОммПю лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лСвОрОємьУя б 
ФУмОкСбиПкжР УмТСз, бПзУПиПгПТдОмПиь егіРУкює лТСмПУм мОзСвС лСгОмзСбСвС бПзУПия Ф 
кПлиОмПді евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй мО лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гОмж бпжкПккя 
лТСмПУмФ ебПТмОємьУя гС аОкзФ, язжР егіРУкжб ОбОиь оьСвС лСгОмзСбСвС бПзУПия, е 
СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй бПзУПиПй. БОкз-ОбОиіУм еСаСб'яеОкжР кП ліекірП СлПТОоіРкСвС 
гкя, сС кОУмОє еО гОмСю ебПТкПккя бПзУПиПгПТдОмПия е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй 
бПзУПиПй, лПТПзОеОмж УФйФ, еОекОпПкФ Ф лСгОмзСбСйФ бПзУПиі, бПзУПиПгПТдОмПию. 

229.5.15. ЙСТягСз бжлФУзФ, СаівФ мО лСвОрПккя лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, язі бжгОюмьУя гС 
ббПеПккя кОнмСлТСгФзміб гия бжзСТжУмОккя Ф язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР 
лТСйжУиСбСУмі, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.5.16. ЙПТПиіз ліглТжєйУмб, сС егіРУкююмь ббПеПккя кОнмСлТСгФзміб гия 
бжзСТжУмОккя Ф язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, 
еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.5.17. ВбПеПккя кОнмСлТСгФзміб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б язСУмі УжТСбжкж гия 
бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, егіРУкюємьУя б йПдОХ збСм, бУмОкСбиПкжХ 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.5.18. К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя кОнмСлТСгФзміб, 
сС ббПеПкі б язСУмі УжТСбжкж гия бжТСакжомбО Ф ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, е мОзжХ УФа'єзміб 
УлТОбияємьУя рмТОн Ф ТСейіТі, язжР СапжУиюємьУя бжХСгяпж е СаУявіб бжзСТжУмОкжХ кП еО 
лТжекОпПккяй кОнмСлТСгФзміб мО УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ, лПТПгаОпПкСї лФкзмСй 215.3 
УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ, еаіиьрПкСї б 1,5 ТОеО. 

229.6. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж 
бжТСаиПкжХ б КзТОїкі йСмСТкжХ лОижб, язі бжзСТжУмСбФюмьУя яз УжТСбжкО гия ХійіпкСї 
лТСйжУиСбСУмі 

229.6.1. КПпСбжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб (зСгж 2707 10 
00 00, 2707 20 00 90, 2707 30 00 90, 2707 50 00 90, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 
2909 19 90 20, 2909 19 90 90 евігкС е ККМ ЗДД), йСдФмь аФмж ТПОиіеСбОкі яз УжТСбжкО гия 
бжТСакжомбО б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі еО кФиьСбСю УмОбзСю ОзожекСвС лСгОмзФ. 

К мОзСйФ ТОеі зСкмТСиююпі СТвОкж егіРУкююмь зСкмТСиь еО їХ оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй. 
ИлПТОоії е лПТПгОпі ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб 

(зСгж 2707 10 00 00, 2707 20 00 90, 2707 30 00 90, 2707 50 00 90, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 
2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90 евігкС е ККМ ЗДД) Ф йПдОХ Сгкієї юТжгжпкСї 
СУСаж егіРУкююмьУя аПе СнСТйиПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия е СаСб'яезСбжй 
лігмбПТгдПккяй оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мОзжХ ТПпСбжк б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй 
лФкзмСй оієї УмОммі гия СлПТОоіР е СнСТйиПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия. 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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229.6.2. ДС СмТжйОккя ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, 
язі бжзСТжУмСбФюмьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя яз УжТСбжкО гия бжТСакжомбО б ХійіпкіР 
лТСйжУиСбСУмі, бжТСакжз бжгОє лСгОмзСбжР бПзУПиь кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ, 
кОТОХСбОкСвС кО СаУяв мОзжХ ТПпСбжк бжХСгяпж іе УмОбзж, язО бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід 
УмОбзСю ОзожекСвС лСгОмзФ, лПТПгаОпПкСю лФкзмСй 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ, мО 
УмОбзСю 0 єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб. 

229.6.3. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь йСдП аФмж бжгОкжР ижрП УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя - 
бжТСакжзСй, сС бжзСТжУмСбФє яз УжТСбжкФ б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі ТПпСбжкж, язі 
бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб. 

229.6.4. ЛмТСз, кО язжР бжгОємьУя лСгОмзСбжР бПзУПиь, кП йСдП лПТПбжсФбОмж 90 
зОиПкгОТкжХ гкіб. 

229.6.5. ИаСб'яезж е лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия кП йСдФмь лПТПгОбОмжУя ікржй 
СУСаОй. 

229.6.6. ЗО зСТжУмФбОккя лСгОмзСбжй бПзУПиПй кП кОТОХСбФюмьУя бігУСмзж ОаС ікрі 
бжгж лиОмж, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй гия ікржХ бжгіб бПзУПиіб. 

229.6.7. ВПзУПиПгПТдОмПиПй є зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй ТПєУмТОоії бПзУПиПгОбоя. 
229.6.8. ЗО ліглТжєйУмбОХ, сС бжзСТжУмСбФюмь яз УжТСбжкФ гия бжТСакжомбО б ХійіпкіР 

лТСйжУиСбСУмі ТПпСбжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, 
бУмОкСбиююмьУя лСгОмзСбі лСУмж. ЙТПгУмОбкжзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй лСгОмзСбСвС лСУмО егіРУкююмь лСУміРкжР аПелСУПТПгкіР зСкмТСиь еО 
оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй мОзжХ ТПпСбжк. 

229.6.9. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь ббОдОємьУя лСвОрПкжй Ф ТОеі гСзФйПкмОиькСвС 
лігмбПТгдПккя нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя бжзиюпкС яз УжТСбжкж гия бжТСакжомбО б 
ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб. 

229.6.10. Дия лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия бПзУПиПгПТдОмПию лСгОємьУя гСбігзО 
бПзУПиПгОбоя лТС оіиьСбП бжзСТжУмОккя яз УжТСбжкж гия бжТСакжомбО б ХійіпкіР 
лТСйжУиСбСУмі ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, лСвСгдПкО 
лТПгУмОбкжзСй лСгОмзСбСвС лСУмО, бУмОкСбиПкСвС кО ліглТжєйУмбі. 

229.6.11. К ТОеі язсС лПТПгаОпПкжР ожй лФкзмСй лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лСвОрПкС б 
ФУмОкСбиПкжР УмТСз, бПзУПиПгПТдОмПиь егіРУкює лТСмПУм мОзСвС бПзУПия Ф кПлиОмПді 
евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй мО лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гОмж бпжкПккя лТСмПУмФ 
ебПТмОємьУя гС аОкзФ, язжР егіРУкжб ОбОиь бПзУПия, е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй 
бПзУПиПй. БОкз-ОбОиіУм еСаСб'яеОкжР кП ліекірП СлПТОоіРкСвС гкя, сС кОУмОє еО гОмСю 
ебПТкПккя бПзУПиПгПТдОмПия е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй бПзУПиПй, лПТПзОеОмж УФйФ, 
язО еОекОпПкО Ф лСгОмзСбСйФ бПзУПиі, бПзУПиПгПТдОмПию. 

229.6.12. ЙСТягСз бжлФУзФ, СаівФ мО лСвОрПккя лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, язі бжгОюмьУя гС 
СмТжйОккя ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, гия 
бжзСТжУмОккя яз УжТСбжкж гия бжТСакжомбО б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, О мОзСд лПТПиіз 
ліглТжєйУмб, сС СмТжйФюмь мОзі ТПпСбжкж, еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.6.13. ВігбОкмОдПккя ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, 
язі СмТжйОкі яз УжТСбжкО гия бжТСакжомбО б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, лТСбСгжмьУя б йПдОХ 
збСм, бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.6.14. К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ТПпСбжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, язі СмТжйОкі яз УжТСбжкО гия 
бжТСакжомбО б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, е мОзжХ УФа'єзміб УлТОбияємьУя рмТОн Ф ТСейіТі, 
язжР СапжУиюємьУя бжХСгяпж е СаУявіб еОекОпПкжХ ТПпСбжк, сС бжзСТжУмОкі кП еО 
лТжекОпПккяй, мО УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ, лПТПгаОпПкСї лФкзмСй 215.3 УмОммі 215 оьСвС 
КСгПзУФ, еаіиьрПкСї б 1,5 ТОеО. 

229.7. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж 
ббПеПкжХ б КзТОїкФ йСмСТкжХ лОижб, язі бжзСТжУмСбФюмьУя яз УжТСбжкО гия ХійіпкСї 
лТСйжУиСбСУмі 
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229.7.1. КПпСбжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб (зСгж 2707 10 
00 00, 2707 20 00 90, 2707 30 00 90, 2707 50 00 90, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 
2909 19 90 20, 2909 19 90 90 евігкС е ККМ ЗДД), йСдФмь ббСежмжУя б КзТОїкФ яз УжТСбжкО гия 
бжТСакжомбО б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі аПе УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ. 

К мОзСйФ ТОеі зСкмТСиююпі СТвОкж егіРУкююмь зСкмТСиь еО їХ оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй. 
229.7.2. Дия ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз 

зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, е йПмСю бжзСТжУмОккя їХ яз УжТСбжкж б ХійіпкіР 
лТСйжУиСбСУмі бжТСакжз СнСТйияє лСгОмзСбжР бПзУПиь Ф мТьСХ лТжйіТкжзОХ. Игжк 
лТжйіТкжз лСгОємьУя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй бжТСакжзО, гТФвжР - 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПй йжмкСвС СнСТйиПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб, мТПміР 
еОижрОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзФ. 

229.7.3. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь бжгОємьУя кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ, сС УлТОбияємьУя ліг 
пОУ ббПеПккя мСбОТіб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

229.7.4. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь йСдП аФмж бжгОкжР ижрП УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя - 
бжТСакжзСй, сС бжзСТжУмСбФє яз УжТСбжкФ б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі ТПпСбжкж, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб. 

229.7.5. ЛмТСз, кО язжР бжгОємьУя ОбОиьСбОкжР лСгОмзСбжР бПзУПиь, кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж СнСТйиПккя йжмкСї гПзиОТОоії. 

229.7.6. ЙігУмОбСю гия йжмкСвС СнСТйиПккя ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз 
зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж е йПмСю 
бжзСТжУмОккя б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, є лСгОккя бжТСакжзСй зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ, 
язжР егіРУкює йжмкП СнСТйиПккя, б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж, 
еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ зСлії лСгОмзСбСвС бПзУПия, ОбОиьСбОкСвС аОкзСй мО 
беямСвС кО Саиіз зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

229.7.7. ИаСб'яезж е лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия кП йСдФмь лПТПгОбОмжУя ікржй 
СУСаОй. 

229.7.8. ЗО зСТжУмФбОккя лСгОмзСбжй бПзУПиПй кП кОТОХСбФюмьУя бігУСмзж ОаС ікрі 
бжгж лиОмж, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй гия ікржХ бжгіб бПзУПиіб. 

229.7.9. ВПзУПиПгПТдОмПиПй є зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй ТПєУмТОоії бПзУПиПгОбоя. 
229.7.10. ЗО ліглТжєйУмбОХ, сС бжзСТжУмСбФюмь яз УжТСбжкФ гия бжТСакжомбО б ХійіпкіР 

лТСйжУиСбСУмі ТПпСбжкж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, 
бУмОкСбиююмьУя лСгОмзСбі лСУмж. ЙТПгУмОбкжзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй лСгОмзСбСвС лСУмО егіРУкююмь лСУміРкжР аПелСУПТПгкіР зСкмТСиь еО 
оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй мОзжХ ТПпСбжк. 

229.7.11. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь ббОдОємьУя лСвОрПкжй аПе УлиОмж УФйж ОзожекСвС 
лСгОмзФ зСрмОйж б ТОеі гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя 
ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, бжзиюпкС яз УжТСбжкж гия 
бжТСакжомбО б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі. 

229.7.12. Дия лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия бПзУПиПгПТдОмПию лСгОємьУя гСбігзО 
бПзУПиПгОбоя лТС оіиьСбП бжзСТжУмОккя яз УжТСбжкж гия бжТСакжомбО б ХійіпкіР 
лТСйжУиСбСУмі ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, лСвСгдПкО 
лТПгУмОбкжзСй лСгОмзСбСвС лСУмО, бУмОкСбиПкСвС кО ліглТжєйУмбі. КСлія гСбігзж 
лСгОємьУя зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ. 

229.7.13. К ТОеі язсС лПТПгаОпПкжР ожй лФкзмСй лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лСвОрПкС б 
ФУмОкСбиПкжР УмТСз, бПзУПиПгПТдОмПиь егіРУкює лТСмПУм мОзСвС бПзУПия Ф кПлиОмПді 
евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй мО лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гОмж бпжкПккя лТСмПУмФ 
ебПТмОємьУя гС аОкзФ, язжР егіРУкжб ОбОиь бПзУПия, е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй 
бПзУПиПй. БОкз-ОбОиіУм еСаСб'яеОкжР кП ліекірП СлПТОоіРкСвС гкя, сС кОУмОє еО гОмСю 
ебПТкПккя бПзУПиПгПТдОмПия е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй бПзУПиПй, лПТПзОеОмж УФйФ, 
еОекОпПкФ б лСгОмзСбСйФ бПзУПиі, бПзУПиПгПТдОмПию. 

229.7.14. ЙСТягСз бжлФУзФ, СаівФ мО лСвОрПккя лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, язі бжгОюмьУя гия 
ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж 
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йСмСТкжХ лОижб, гия бжзСТжУмОккя яз УжТСбжкж гия бжТСакжомбО б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, 
О мОзСд лПТПиіз ліглТжєйУмб, сС егіРУкююмь ббПеПккя мОзжХ ТПпСбжк, еОмбПТгдФюмьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.7.15. ВбПеПккя ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, язі 
бжзСТжУмСбФюмьУя яз УжТСбжкО гия бжТСакжомбО б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, егіРУкюємьУя б 
йПдОХ збСм, бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

229.7.16. К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ТПпСбжк, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя яз зСйлСкПкмж йСмСТкжХ лОижб, язі ббПеПкі яз УжТСбжкО гия 
бжТСакжомбО б ХійіпкіР лТСйжУиСбСУмі, е мОзжХ УФа'єзміб УлТОбияємьУя рмТОн Ф ТСейіТі, 
язжР СапжУиюємьУя бжХСгяпж е СаУявіб еОекОпПкжХ ТПпСбжк, сС бжзСТжУмОкі кП еО 
лТжекОпПккяй, мО УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ, лПТПгаОпПкСї лФкзмСй 215.3 УмОммі 215 оьСвС 
КСгПзУФ, еаіиьрПкСї б 1,5 ТОеО. 

229.8. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя аПкежкіб ОбіОоіРкжХ мО лОижбО гия ТПОзмжбкжХ 
гбжвФкіб 

229.8.1. ВбПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС ТПОиіеОоія бжТСаиПкжХ б КзТОїкі 
аПкежкіб ОбіОоіРкжХ (зСг 2710 12 31 00 евігкС е ККМ ЗДД) мО лОижбО гия ТПОзмжбкжХ 
гбжвФкіб (зСг 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 евігкС е ККМ ЗДД) йСдП егіРУкюбОмжУя іе 
УлиОмСю ОзожекСвС лСгОмзФ еО УмОбзОйж, бжекОпПкжйж ліглФкзмСй 215.3.4 лФкзмФ 215.3 
УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ аПе еОУмСУФбОккя лігбжсФбОиькСвС зСПніоієкмО 10. 

229.8.2. Дия ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС ТПОиіеОоії бжТСаиПкжХ б КзТОїкі 
аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб ійлСТмПТ аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС 
лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб (гОиі - ійлСТмПТ) СнСТйиює лСгОмзСбжР бПзУПиь Ф мТьСХ 
лТжйіТкжзОХ, О бжТСакжз аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб (гОиі - 
бжТСакжз) - Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ. ЙПТржР лТжйіТкжз лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
(бПзУПиПгПТдОмПия) еО йіУоПекОХСгдПккяй ійлСТмПТО ОаС бжТСакжзО, гТФвжР лТжйіТкжз 
еОижрОємьУя ійлСТмПТФ ОаС бжТСакжзФ, О мТПміР лТжйіТкжз лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ еО йіУоПй йжмкСвС СнСТйиПккя мОзжХ аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия 
ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб. 

229.8.3. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь бжгОємьУя кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС кО 
СаУяв ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжТСаиПкжХ б КзТОїкі аПкежкіб ОбіОоіРкжХ 
ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб, бжХСгяпж іе УмОбзж, язО бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід 
УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ліглФкзмСй 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ іе 
еОУмСУФбОккяй лігбжсФбОиькСвС зСПніоієкмО 10, мО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ліглФкзмСй 
215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ аПе еОУмСУФбОккя лігбжсФбОиькСвС 
зСПніоієкмО 10. ДС лСгОмзСбСвС бПзУПия гСгОємьУя ТСеТОХФкСз УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ. 

КПОиіеОоія СаУявіб аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя, язі СмТжйОиж Озожекі кОзиОгкі, еОТПєУмТСбОкі б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ, іе еОекОпПккяй б кжХ ТПзбіежміб лСгОмзСбСвС бПзУПия, бжгОкСвС кО 
УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС кО мОзі СаУявж, егіРУкюємьУя аПе УлиОмж ОзожекСвС 
лСгОмзФ. 

229.8.4. ЛмТСз, кО язжР бжгОємьУя лСгОмзСбжР бПзУПиь, кП йСдП лПТПбжсФбОмж 90 
зОиПкгОТкжХ гкіб гия лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб (зСг 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 
евігкС е ККМ ЗДД) мО 270 зОиПкгОТкжХ гкіб гия аПкежкіб ОбіОоіРкжХ (зСг 2710 12 31 00 
евігкС е ККМ ЗДД). 

229.8.5. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь йСдП аФмж бжгОкжР ижрП ійлСТмПТСй ОаС бжТСакжзСй - 
лиОмкжзСй лСгОмзФ. 

229.8.6. ВжгОкжР бжТСакжзСй лСгОмзСбжР бПзУПиь є лігУмОбСю гия ТПОиіеОоії аПкежкіб 
ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб іе УлиОмСю ОзожекСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю, 
бУмОкСбиПкСю ліглФкзмСй 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ аПе еОУмСУФбОккя 
лігбжсФбОиькСвС зСПніоієкмО 10. 

229.8.7. ЙігУмОбСю гия йжмкСвС СнСТйиПккя аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия 
ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ійлСТмПТСй іе УлиОмСю 
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ОзожекСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ліглФкзмСй 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 
оьСвС КСгПзУФ аПе еОУмСУФбОккя лігбжсФбОиькСвС зСПніоієкмО 10, є лСгОккя мОзжй 
ійлСТмПТСй гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язжР егіРУкює йжмкП СнСТйиПккя, б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж, еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ зСлії 
лСгОмзСбСвС бПзУПия, беямСвС кО Саиіз зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

229.8.8. ИаСб'яезж е лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия кП йСдФмь лПТПгОбОмжУя ікржй 
СУСаОй кПеОиПдкС біг їХ беОєйСбігкСУжк е бПзУПиПгОбоПй. 

229.8.9. ЗО зСТжУмФбОккя лСгОмзСбжй бПзУПиПй кП кОТОХСбФюмьУя бігУСмзж ОаС ікрі 
бжгж лиОмж, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй гия ікржХ бжгіб бПзУПиіб. 

229.8.10. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь аПе УлиОмж зСрмОйж еОекОпПкСї б кьСйФ УФйж ОзожекСвС 
лСгОмзФ лСвОрОємьУя Ф ТОеі лігмбПТгдПккя нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя аПкежкіб 
ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб лТСмявСй УмТСзФ, кО язжР бжгОкжР мОзжР 
бПзУПиь, рияХСй ТПєУмТОоії ОзожекжХ кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ кО 
СлПТОоії е: 

1) еОлТОбиПккя лСбімТякжХ УФгПк аПкежкОйж ОбіОоіРкжйж ОаС лОижбСй гия ТПОзмжбкжХ 
гбжвФкіб, УзиОгПкжХ УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі егіРУкююмь ОбіОлОижбСеОаПелПпПккя 
евігкС е пжккжй УПТмжнізОмСй кО біглСбігкіУмь бжйСвОй ОбіОоіРкжХ лТОбжи КзТОїкж кО 
егіРУкПккя кОеПйкСвС СаУиФвСбФбОккя, бжгОкжй ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй е лжмОкь 
ожбіиькСї ОбіОоії, ОаС УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь лСУбігпПккя лТС гСлФУз гС 
ПзУлиФОмОоії лСУміРкСвС еиімкС-лСУОгзСбСвС йОРгОкпжзО, бжгОкП ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй е 
лжмОкь ожбіиькСї ОбіОоії біглСбігкС гС бжйСв ОбіОоіРкжХ лТОбжи КзТОїкж; 

2) ТПОиіеОоії аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб УФа'єзмОй 
иімОзСаФгФбОккя, кО язжХ лСржТюємьУя гія кСТй УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТСебжмСз 
иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі", УзиОгПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР егіРУкює мОзФ 
ТПОиіеОоію; 

3) ТПОиіеОоії аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб еОйСбкжзОй, язі 
егіРУкжиж еОзФлібию гия еОаПелПпПккя лСмТПа гПТдОбж ОаС мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лФаиіпкі еОзФлібиі", УзиОгПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР 
егіРУкює мОзФ ТПОиіеОоію; 

4) ТПОиіеОоії аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб оПкмТОиькСйФ 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі гПТдОбкСвС 
йОмПТіОиькСвС ТПеПТбФ, УзиОгПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ, язжР егіРУкює мОзФ ТПОиіеОоію. 

Азожекі кОзиОгкі кО мОзі СлПТОоії УзиОгОюмьУя кО лігУмОбі лПТбжккжХ гСзФйПкміб. 
ЙСгОмзСбжР бПзУПиь аПе УлиОмж зСрмОйж еОекОпПкСї б кьСйФ УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ еО 

СлПТОоіяйж, бжекОпПкжйж: 
 Ф ліглФкзмі 1 оьСвС ліглФкзмФ, - лСвОрОємьУя кО лігУмОбі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, 

еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, 
бжекОпПкжйж Ф ліглФкзмі 1 оьСвС ліглФкзмФ, бжХСгяпж е СаУявіб лОиькСвС, еОекОпПкжХ 
б мОзжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 

 Ф ліглФкзмОХ 2 - 4 оьСвС ліглФкзмФ, - лСвОрОємьУя кО лігУмОбі зСліР лПТбжккжХ 
гСзФйПкміб мО гСвСбСТіб кО ТПОиіеОоію лОиькСвС, сС лігмбПТгдФюмь ТПОиіеОоію 
лОиькСвС лС бУьСйФ иОкоювФ ТПОиіеОоії лОиькСвС біг бжТСакжзО/ійлСТмПТО гС 
УФа'єзміб, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 2 - 4 оьСвС ліглФкзмФ, лСгОкжХ гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ, мО ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ кО мОзі СлПТОоії мО еОТПєУмТСбОкжХ б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ЙСгОмзСбжР бПзУПиь аПе УлиОмж зСрмОйж еОекОпПкСї б кьСйФ УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ кО 
СаУявж бмТОпПкжХ аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб, сС кП 
лПТПбжсФюмь кСТйОмжбіб бмТОм, еОмбПТгдПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, лСвОрОємьУя 
кО лігУмОбі зСліР лПТбжккжХ гСзФйПкміб лТС бмТОмж мОзжХ СаУявіб лОиькСвС мО ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ЛФйО ОзожекСвС лСгОмзФ, УлиОпПкО бжТСакжзСй/ійлСТмПТСй гС еОзікпПккя УмТСзФ, кО 
язжР бжгОкС лСгОмзСбжР бПзУПиь, бжХСгяпж е СаУявіб аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия 
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ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб, оіиьСбП бжзСТжУмОккя язжХ кП лігмбПТгдПкС, бТОХСбФємьУя 
бПзУПиПгПТдОмПиПй лТж лСвОрПккі лСгОмзСбСвС бПзУПия. МОзО УФйО лСгОмзФ СапжУиюємьУя 
бжХСгяпж е СаУявФ аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб, оіиьСбП 
бжзСТжУмОккя язСвС кП лігмбПТгдПкС, мО УмОбзж лСгОмзФ, язО бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід 
УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ліглФкзмСй 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ іе 
еОУмСУФбОккяй лігбжсФбОиькСвС зСПніоієкмО 10, мО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ліглФкзмСй 
215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ аПе еОУмСУФбОккя лігбжсФбОиькСвС 
зСПніоієкмО 10. 

ВПзУПиПгПТдОмПиь лПТПбіТяє гСзФйПкмж, кОгОкі бжТСакжзСй/ійлСТмПТСй гия лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС бПзУПия, лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя їХ СмТжйОккя. ЗО ТПеФиьмОмОйж 
лПТПбіТзж бПзУПиПгПТдОмПиь лТжРйОє ТірПккя лТС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия ОаС 
лТС егіРУкПккя лТСоПгФТ, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 229.8.11 оьСвС лФкзмФ. 

ІкнСТйОоія лТС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі егіРУкююмь ОбіОлОижбСеОаПелПпПккя 
евігкС е пжккжй УПТмжнізОмСй кО біглСбігкіУмь бжйСвОй ОбіОоіРкжХ лТОбжи КзТОїкж кО 
егіРУкПккя кОеПйкСвС СаУиФвСбФбОккя, мО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь 
лСУбігпПккя лТС гСлФУз гС ПзУлиФОмОоії лСУміРкСвС еиімкС-лСУОгзСбСвС йОРгОкпжзО, 
бжгОкП ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй е лжмОкь ожбіиькСї ОбіОоії біглСбігкС гС бжйСв ОбіОоіРкжХ 
лТОбжи КзТОїкж, СлТжиюгкюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ожбіиькСї ОбіОоії мО бжзСТжУмОккя лСбімТякСвС лТСУмСТФ КзТОїкж, 
кО РСвС СніоіРкСйФ бПа-УОРмі. 

ЛФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі егіРУкююмь ОбіОлОижбСеОаПелПпПккя евігкС е пжккжй 
УПТмжнізОмСй кО біглСбігкіУмь бжйСвОй ОбіОоіРкжХ лТОбжи КзТОїкж кО егіРУкПккя 
кОеПйкСвС СаУиФвСбФбОккя, мО УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь лСУбігпПккя лТС 
гСлФУз гС ПзУлиФОмОоії лСУміРкСвС еиімкС-лСУОгзСбСвС йОРгОкпжзО, бжгОкП ФлСбкСбОдПкжй 
СТвОкСй е лжмОкь ожбіиькСї ОбіОоії біглСбігкС гС бжйСв ОбіОоіРкжХ лТОбжи КзТОїкж, Ф УзиОгі 
гПзиОТОоії ОзожекСвС лСгОмзФ кОгОємьУя ікнСТйОоія лТС лСбімТякі УФгкО, язі аФиж 
еОлТОбиПкі, мО лТС СаУявж аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб, 
бжзСТжУмОкі гия еОлТОбиПккя мОзжХ УФгПк. 

229.8.11. К ТОеі язсС лПТПгаОпПкжР ожй лФкзмСй лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лСвОрПкС б 
ФУмОкСбиПкжР УмТСз, бПзУПиПгПТдОмПиь лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО 
СУмОккій гкПй УмТСзФ, кО язжР бжгОкС лСгОмзСбжР бПзУПиь, егіРУкює лТСмПУм мОзСвС 
бПзУПия Ф кПлиОмПді евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй мО лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гОмж 
бпжкПккя лТСмПУмФ ебПТмОємьУя гС аОкзФ, язжР егіРУкжб ОбОиь бПзУПия, е СлТСмПУмСбОкжй 
лСгОмзСбжй бПзУПиПй. БОкз-ОбОиіУм еСаСб'яеОкжР кП ліекірП СлПТОоіРкСвС гкя, сС кОУмОє 
еО гОмСю ебПТкПккя бПзУПиПгПТдОмПия е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй бПзУПиПй, 
лПТПзОеОмж УФйФ, еОекОпПкФ б лСгОмзСбСйФ бПзУПиі, бПзУПиПгПТдОмПию. 

229.8.12. К ТОеі бігУФмкСУмі лігмбПТгдПккя Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз оіиьСбСвС 
бжзСТжУмОккя ійлСТмПТСй ОаС бжТСакжзСй, язі бжгОиж лСгОмзСбжР бПзУПиь, аПкежкіб 
ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб е мОзжХ ійлСТмПТО ОаС бжТСакжзО 
УлТОбияємьУя рмТОн Ф ТСейіТі 50 бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ, язО СапжУиюємьУя 
бжХСгяпж е СаУявіб аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб, еО язжйж 
бігУФмкє лігмбПТгдПккя оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя, мО УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ, 
бУмОкСбиПкСї ліглФкзмСй 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ іе еОУмСУФбОккяй 
лігбжсФбОиькСвС зСПніоієкмО 10. 

229.8.13. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, бжекОпПкі Ф ліглФкзмОХ 2 - 3 ліглФкзмФ 229.8.10 оьСвС 
лФкзмФ, йОюмь лТОбС ТПОиіеСбФбОмж аПкежкж ОбіОоіРкі мО/ОаС лОижбС гия ТПОзмжбкжХ 
гбжвФкіб ікржй СУСаОй Ф ТОеі УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС кО СаУявж мОзСвС 
лОиькСвС, бжХСгяпж іе УмОбзж, язО бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю 
ліглФкзмСй 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ іе еОУмСУФбОккяй 
лігбжсФбОиькСвС зСПніоієкмО 10, мО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ліглФкзмСй 215.3.4 лФкзмФ 
215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ аПе еОУмСУФбОккя лігбжсФбОиькСвС зСПніоієкмО 10. 
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ЛмОммя 230. Азожекі УзиОгж 
230.1. Азожекі УзиОгж мО Озожекі УзиОгж лПТПУФбкі ФмбСТююмьУя е йПмСю лігбжсПккя 

ПнПзмжбкСУмі ТСаСмж іе еОлСаівОккя мО аСТСмьаж е кПеОзСккжй бжТСакжомбСй і СаівСй 
УлжТмФ ПмжиСбСвС, вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб, лОиькСвС, лСУжиПккя зСкмТСию еО 
лСбкСмСю мО УбСєпОУкіУмю кОгХСгдПккя гС аюгдПмФ ОзожекСвС лСгОмзФ. 

230.1.1. Азожекі УзиОгж, кО мПТжмСТії язжХ бжТСаияємьУя УлжТм ПмжиСбжР, Ф мСйФ пжУиі 
аіСПмОкСи, лСбжккі аФмж СаиОгкОкі: 

 кО зСдкСйФ йіУоі СмТжйОккя мО біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС кПгПкОмФТСбОкСвС, 
ТСемОрСбОкСйФ кО ОзожекСйФ УзиОгі, бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, сС лТжекОпПкі гия аПелПТПТбкСвС бжйіТюбОккя, еОлОй’ямСбФбОккя, 
нізУФбОккя мО бігСаТОдПккя б ПиПзмТСккіР нСТйі гОкжХ лТС СаУяв СмТжйОккя ОаС 
біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС б гПзОиімТОХ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ, лТжбПгПкСвС гС 
мПйлПТОмФТж 20°Л (гОиі - бжмТОмСйіТ-иіпжиькжз УлжТмФ ПмжиСбСвС), еОТПєУмТСбОкжйж 
б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб СаУявФ бжТСаиПкСвС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС; 

 кО зСдкСйФ йіУоі СмТжйОккя мО біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС, Ф мСйФ 
пжУиі аіСПмОкСиФ, ТСемОрСбОкСйФ кО ОзожекСйФ УзиОгі, йОУСбжйж бжмТОмСйіТОйж, сС 
лТжекОпПкі гия аПелПТПТбкСвС бжйіТюбОккя, еОлОй’ямСбФбОккя, нізУФбОккя мО 
бігСаТОдПккя б ПиПзмТСккіР нСТйі гОкжХ лТС СаУяв СмТжйОккя мО/ОаС біглФУзФ 
УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, Ф зіиСвТОйОХ (гОиі - 
йОУСбжР бжмТОмСйіТ), еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі 
бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб СаУявФ бжТСаиПкСвС УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ - ТСелСТягкжзж ОзожекжХ УзиОгіб еСаСб’яеОкі: 
О) еОТПєУмТФбОмж ФУі ТСемОрСбОкі кО ОзожекжХ УзиОгОХ бжмТОмСйіТж-иіпжиькжзж УлжТмФ 

ПмжиСбСвС мО йОУСбі бжмТОмСйіТж Ф ТСеТіеі ОзожекжХ УзиОгіб - б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ 
ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб СаУявФ бжТСаиПкСвС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

а) еОТПєУмТФбОмж ФУі Озожекі УзиОгж - Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії 
лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

б) кОгіУиОмж оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, мПХкСиСвіпкФ УХПйФ бУмОкСбиПккя бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС 
мО/ОаС йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб’яезФ кП ліекірП кід еО 10 ТСаСпжХ 
гкіб гС гкя бУмОкСбиПккя бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС йОУСбжХ 
бжмТОмСйіТіб. 

Игжк ОзожекжР УзиОг йСдП аФмж еОТПєУмТСбОкжР бжзиюпкС Сгкжй ТСелСТягкжзСй 
ОзожекСвС УзиОгФ. Игжк ТСелСТягкжз ОзожекСвС УзиОгФ йСдП еОТПєУмТФбОмж Сгжк і аіиьрП 
ОзожекжХ УзиОгіб. 

ЗОаСТСкяємьУя СмТжйОккя мО ТПОиіеОоія УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, аПе 
кОябкСУмі еОТПєУмТСбОкжХ бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС 
еОТПєУмТСбОкжХ йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб, аПе ТПєУмТОоії ОзожекСвС УзиОгФ, аПе мПХкСиСвіпкСї 
УХПйж бУмОкСбиПккя бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС йОУСбжХ 
бжмТОмСйіТіб, кОгіУиОкСї оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, О мОзСд пПТПе зСдкП йіУоП СмТжйОккя мО біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф 
мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, кО язСйФ бжРрСб е иОгФ ОаС бігУФмкіР бжмТОмСйіТ-иіпжиькжз УлжТмФ 
ПмжиСбСвС мО/ОаС йОУСбжР бжмТОмСйіТ. 

ВжмТОмСйіТж-иіпжиькжзж УлжТмФ ПмжиСбСвС, йОУСбі бжмТОмСйіТж лСбжккі біглСбігОмж 
бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО мО йОмж лСежмжбкжР ТПеФиьмОм лСбіТзж ОаС СоікзФ біглСбігкСУмі, 
лТСбПгПкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. К ТОеі бігУФмкСУмі мПХкСиСвіпкСї УХПйж 
бУмОкСбиПккя бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб, 
кОгіУиОкСї оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, мО лСежмжбкСвС ТПеФиьмОмФ лСбіТзж ОаС Соікзж біглСбігкСУмі бжмТОмСйіТіб-
иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС, йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб гия оіиПР оьСвС КСгПзУФ Озожекі 
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УзиОгж, кО язжХ бСкж ТСемОрСбОкі, ббОдОюмьУя кПСаиОгкОкжйж біглСбігкС бжмТОмСйіТОйж-
иіпжиькжзОйж УлжТмФ ПмжиСбСвС, йОУСбжйж бжмТОмСйіТОйж. 

КСелСТягкжзж ОзожекжХ УзиОгіб еСаСб’яеОкі кО зСдкСйФ ОзожекСйФ УзиОгі сСгПккС 
(зТій гкіб, б язі ОзожекжР УзиОг кП лТОоює) нСТйФбОмж гОкі лТС гСаСбі нОзмжпкі СаУявж 
СмТжйОкСвС мО ТПОиіеСбОкСвС УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ (гОиі Ф оьСйФ 
ТСегіиі - СаУяв СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС), Ф ТСеТіеі зСгіб мСбОТкжХ лігзОмПвСТіР евігкС е ККМ 
ЗДД Ф гПзОиімТОХ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ, лТжбПгПкСвС гС мПйлПТОмФТж 20°Л. 

ДОкі лТС СаУяв СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, нСТйФюмьУя ліУия 
лТСбПгПккя СУмОккьСї СлПТОоії е СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф ебімкіР гСаі, ОиП кП ліекірП 23 
вСгжкж 59 Хбжижк оієї гСаж, гС лСпОмзФ егіРУкПккя СлПТОоіР е СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф гСаФ, 
сС кОУмОє еО ебімкСю гСаСю, мО лСгОюмьУя оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кП ліекірП 23 вСгжкж 59 Хбжижк гСаж, сС кОУмОє еО 
ебімкСю гСаСю. 

ДОкі лТС СаУяв СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, лСгОюмьУя рияХСй 
кОгУжиОккя ПиПзмТСккжйж еОУСаОйж еб’яезФ ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб, УзиОгПкжХ еО 
нСТйСю, язО еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ДиПзмТСккі гСзФйПкмж еОлСбкююмьУя рияХСй лПТПгОпі гС кжХ гОкжХ сСгС СаУявФ СаівФ 
УлжТмФ ПмжиСбСвС кПгПкОмФТСбОкСвС е бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО/ОаС 
СаУявФ СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, е йОУСбжХ 
бжмТОмСйіТіб, лПТПТОХСбОкСвС Ф гПзОиімТж 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ, лТжбПгПкСвС гС 
мПйлПТОмФТж 20°Л, е бжзСТжУмОккяй йПмСгжз, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС йПмТСиСвію мО йПмТСиСвіпкФ гіяиькіУмь". ВіглСбігОиькСю СУСаСю ТСелСТягкжзО 
ОзожекСвС УзиОгФ б ПиПзмТСккжХ гСзФйПкмОХ мОзСд еОекОпОюмьУя гОкі лТС СаУявж еОижрзіб 
УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, сС лПТПаФбОюмь кО ОзожекСйФ УзиОгі б мОТі, 
ФлОзСбоі, лТС гСаСбжР СаУяв ТПОиіеСбОкСвС УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, б 
мОТі, ФлОзСбоі, О мОзСд ікнСТйОоія лТС гкі, б язі ОзожекжР УзиОг кП лТОоює. 

ЙСТягСз бПгПккя ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб СаУявФ 
бжТСаиПкСвС УлжТмФ ПмжиСбСвС, лПТПгОпі СаиізСбжХ гОкжХ е кжХ ПиПзмТСккжйж еОУСаОйж 
еб’яезФ зСкмТСиююпжй СТвОкОй бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К мОзСйФ ТПєУмТі йіУмжмьУя лСгОмзСбО ікнСТйОоія лТС ТСелСТягкжзіб ОзожекжХ УзиОгіб, 
кОябкі Ф кжХ Озожекі УзиОгж, ТСемОрСбОкі кО ОзожекжХ УзиОгОХ бжмТОмСйіТж-иіпжиькжзж 
УлжТмФ ПмжиСбСвС, йОУСбі бжмТОмСйіТж, їХкі УПТіРкі (ігПкмжнізОоіРкі) кСйПТж, О мОзСд гОкі 
лТС нОзмжпкжР СаУяв СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, Ф ТСеТіеі зСгіб 
мСбОТкжХ лігзОмПвСТіР евігкС е ККМ ЗДД, ОзожекжХ УзиОгіб мО ТСелСТягкжзіб ОзожекжХ 
УзиОгіб. 

ДОкі лТС нОзмжпкжР СаУяв СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, Ф ТСеТіеі зСгіб 
мСбОТкжХ лігзОмПвСТіР евігкС е ККМ ЗДД, ОзожекжХ УзиОгіб мО ТСелСТягкжзіб ОзожекжХ 
УзиОгіб еіУмОбияюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, е лСзОекжзОйж УжУмПйж ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії 
лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

ЙТСбПгПккя лиСйаФбОккя йіУоь йСдижбСвС гСУмФлФ гС УлжТмФ кО ОзожекжХ УзиОгОХ, кО 
мПТжмСТії язжХ бжТСаияємьУя УлжТм ПмжиСбжР, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСи, і кО мПТжмСТії 
ліглТжєйУмб, язі є бжТСакжзОйж лТСгФзоії, еОекОпПкСї Ф лФкзмі 229.1 УмОммі 229 оьСвС 
КСгПзУФ, егіРУкюємьУя б лСТягзФ, еОмбПТгдПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, Ф язСйФ 
бУмОкСбиююмьУя бжйСвж гС лиСйаФбОккя СаиОгкОккя, ФУмОмзФбОккя, УлжТмСбжХ 
зСйФкізОоіР мО лТжиОгіб СаиізФ УлжТмФ, Ф мСйФ пжУиі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб. 

ЛХПйО бУмОкСбиПккя оіиСгСаСбжХ УжУмПй бігПСУлСУмПТПдПккя еО бжТСакжомбСй мО 
біглФУзСй УлжТмФ ПмжиСбСвС кО ОзожекжХ УзиОгОХ, кО мПТжмСТії язжХ бжТСаияємьУя УлжТм 
ПмжиСбжР, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСи, кОгУжиОємьУя оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 546 gazeta.vobu.ua 
 

ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб’яезФ кП ліекірП 10 
ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй ббПгПккя мОзСї УжУмПйж б ПзУлиФОмОоію. 

230.1.2. Азожекі УзиОгж, кО мПТжмСТії язжХ егіРУкюємьУя бжТСакжомбС, СаТСаиПккя 
(лПТПТСаиПккя), ейірФбОккя, ТСеижб, кОбОкмОдПккя-ТСебОкмОдПккя, еаПТівОккя, ТПОиіеОоія 
лОиькСвС, лСбжккі аФмж СаиОгкОкі бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж кО зСдкСйФ йіУоі біглФУзФ 
лОиькСвС кОижбСй е ОзожекСвС УзиОгФ, ТСемОрСбОкСйФ кО ОзожекСйФ УзиОгі, мО 
ТібкПйіТОйж-иіпжиькжзОйж Тібкя мОзжХ мСбОТіб (лТСгФзоії) Ф ТПеПТбФОТі, О гия УзТОлиПкСвС 
вОеФ (лТСлОкФ ОаС УФйірі лТСлОкФ е аФмОкСй), ікржХ вОеіб, аФмОкФ, іеСаФмОкФ еО зСгОйж евігкС 
е ККМ ЗДД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 
97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 
2901 10 00 10 - мОзСд йСдФмь аФмж СаиОгкОкі лТжУмТСяйж гия бжйіТюбОккя Тібкя ОаС 
бігУСмзО лОиькСвС Ф ТПеПТбФОТі (гОиі - ТібкПйіТ-иіпжиькжз) кО зСдкСйФ ббПгПкСйФ б 
ПзУлиФОмОоію УмОоіСкОТкСйФ ТПеПТбФОТі, ТСемОрСбОкСйФ кО ОзожекСйФ УзиОгі. 

Азожекі УзиОгж, кО язжХ егіРУкюємьУя гіяиькіУмь е лПТПТСазж кОнмж, вОеСбСвС 
зСкгПкУОмФ, лТжТСгкСвС вОеФ мО їХ УФйірі, е СпжсПккя зСзУСбСвС вОеФ, е йПмСю бжиФпПккя 
оіиьСбжХ зСйлСкПкміб (УжТСбжкж), сС лПТПгаОпОє лСбкжР мПХкСиСвіпкжР ожзи їХ лПТПТСазж 
б вСмСбФ лТСгФзоію (лОиькП), лСбжккі аФмж СаиОгкОкі ижрП бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж кО 
зСдкСйФ йіУоі біглФУзФ вСмСбСї лігОзожекСї лТСгФзоії (лОиькСвС) кОижбСй е мОзСвС 
ОзожекСвС УзиОгФ. 

Азожекі УзиОгж, кО язжХ егіРУкююмьУя бжзиюпкС еаПТівОккя мО ТПОиіеОоія лОиькСвС, сС 
СмТжйФємьУя мО ТПОиіеФємьУя бжзиюпкС Ф УлСджбпіР мОТі аПе ейікж ТСенОУСбзж, О мОзСд 
УзТОлиПкСвС вОеФ лТжТСгкСвС, аПкеСиФ, йПмОкСиФ, кП СаиОгкФюмьУя бжмТОмСйіТОйж-
иіпжиькжзОйж мО ТібкПйіТОйж-иіпжиькжзОйж. 

ВжмТОмСйіТж-иіпжиькжзж мО ТПеПТбФОТж лСбжккі біглСбігОмж бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО мО 
йОмж лСежмжбкжР ТПеФиьмОм лСбіТзж ОаС СоікзФ біглСбігкСУмі, лТСбПгПкі біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО, О ТібкПйіТж-иіпжиькжзж лСбжккі біглСбігОмж бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО мО 
йОмж лСежмжбкжР ТПеФиьмОм лСбіТзж ОаС СоікзФ біглСбігкСУмі, ОаС зОиіаТФбОккя, лТСбПгПкі 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. К ТОеі бігУФмкСУмі лСежмжбкСвС ТПеФиьмОмФ лСбіТзж ОаС Соікзж 
біглСбігкСУмі, ОаС зОиіаТФбОккя бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб мО ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб гия 
оіиПР оьСвС КСгПзУФ Озожекі УзиОгж, кО язжХ бСкж ТСемОрСбОкі, ббОдОюмьУя 
кПСаиОгкОкжйж бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж мО ТібкПйіТОйж-иіпжиькжзОйж. 

ЙОижбСТСегОбОиькі зСиСкзж мО/ОаС СижбСТСегОбОиькі зСиСкзж, бУмОкСбиПкі кО ОзожекжХ 
УзиОгОХ, кО язі є лСежмжбкі ТПеФиьмОмж лСбіТзж ОаС СоікзО біглСбігкСУмі, лТСбПгПкі 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, бжзСкФюмь нФкзоії бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ - ТСелСТягкжзж ОзожекжХ УзиОгіб еСаСб'яеОкі еОТПєУмТФбОмж: 
О) ФУі ТСемОрСбОкі кО ОзожекжХ УзиОгОХ ТПеПТбФОТж, ббПгПкі б ПзУлиФОмОоію, 

бжмТОмСйіТж-иіпжиькжзж мО ТібкПйіТж-иіпжиькжзж Ф ТСеТіеі ОзожекжХ УзиОгіб - б ЄгжкСйФ 
гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб мО ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб Тібкя лОиькСвС Ф 
ТПеПТбФОТі; 

а) ФУі Озожекі УзиОгж - б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО 
УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

Игжк ОзожекжР УзиОг йСдП аФмж еОТПєУмТСбОкжР бжзиюпкС Сгкжй ТСелСТягкжзСй 
ОзожекСвС УзиОгФ. Игжк ТСелСТягкжз ОзожекСвС УзиОгФ йСдП еОТПєУмТФбОмж Сгжк і аіиьрП 
ОзожекжХ УзиОгіб. 

ЗОаСТСкяємьУя егіРУкПккя ТПОиіеОоії лОиькСвС аПе кОябкСУмі еОТПєУмТСбОкжХ 
бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб, ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб мО ТПеПТбФОТіб, аПе ТПєУмТОоії ОзожекСвС 
УзиОгФ. 

230.1.3. КСелСТягкжзж ОзожекжХ УзиОгіб еСаСб'яеОкі кО зСдкСйФ ОзожекСйФ УзиОгі 
сСгПккС (зТій гкіб, б язі ОзожекжР УзиОг кП лТОоює) нСТйФбОмж гОкі лТС нОзмжпкі 
еОижрзж лОиькСвС кО лСпОмСз мО зікПоь ебімкСї гСаж мО лТС гСаСбі нОзмжпкі СаУявж 
СмТжйОкСвС мО ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС (гОиі Ф оьСйФ ТСегіиі - СаУяв СаівФ лОиькСвС) Ф ТСеТіеі 
зСгіб мСбОТкжХ лігзОмПвСТіР евігкС е ККМ ЗДД Ф иімТОХ, лТжбПгПкжХ гС мПйлПТОмФТж 15° C. 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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КСелСТягкжзж ОзожекжХ УзиОгіб, кО ОзожекжХ УзиОгОХ язжХ егіРУкюємьУя гіяиькіУмь е 
лПТПТСазж кОнмж, вОеСбСвС зСкгПкУОмФ, лТжТСгкСвС вОеФ мО їХ УФйірі, е СпжсПккя зСзУСбСвС 
вОеФ, е йПмСю бжиФпПккя оіиьСбжХ зСйлСкПкміб (УжТСбжкж), сС лПТПгаОпОє лСбкжР 
мПХкСиСвіпкжР ожзи їХ лПТПТСазж б вСмСбФ лТСгФзоію (лОиькП), еСаСб'яеОкі кО зСдкСйФ 
ОзожекСйФ УзиОгі сСгПккС нСТйФбОмж гОкі ижрП лТС гСаСбжР нОзмжпкжР СаУяв 
ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС Ф ТСеТіеі зСгіб мСбОТкжХ лігзОмПвСТіР евігкС е ККМ ЗДД Ф иімТОХ, 
лТжбПгПкжХ гС мПйлПТОмФТж 15° C. 

КСелСТягкжзж ОзожекжХ УзиОгіб, сС бжзСТжУмСбФюмь лОиькП бжзиюпкС гия лСмТПа 
биОУкСвС УлСджбОккя пж лТСйжУиСбСї лПТПТСазж і кП егіРУкююмь СлПТОоіР е ТПОиіеОоії мО 
еаПТівОккя лОиькСвС ікржй СУСаОй, еСаСб'яеОкі кО зСдкСйФ ОзожекСйФ УзиОгі нСТйФбОмж 
гОкі лТС СаУявж СаівФ лОиькСвС еО ебімкжР зОиПкгОТкжР йіУяоь мО нОзмжпкі еОижрзж 
лОиькСвС УмОкСй кО лПТржР мО СУмОккіР гкі мОзСвС йіУяоя Ф ТСеТіеі зСгіб мСбОТкжХ 
лігзОмПвСТіР евігкС е ККМ ЗДД Ф иімТОХ, лТжбПгПкжХ гС мПйлПТОмФТж 15° C. 

Дия оіиПР УмОмПР 230 - 233 оьСвС КСгПзУФ УзТОлиПкжР вОе (лТСлОк ОаС УФйір лТСлОкФ е 
аФмОкСй), ікрі вОеж, аФмОк, іеСаФмОк еО зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 
2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 
13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10 СаиізСбФюмьУя еО 
ФйСбкжй зСгСй 2711 Ф иімТОХ, лТжбПгПкжХ гС мПйлПТОмФТж 15° C. 

ДОкі лТС нОзмжпкі еОижрзж лОиькСвС мО лТС СаУяв СаівФ лОиькСвС нСТйФюмьУя ліУия 
лТСбПгПккя СУмОккьСї СлПТОоії е СаівФ лОиькСвС Ф ебімкіР гСаі, ОиП кП ліекірП 23 вСгжкж 59 
Хбжижк оієї гСаж, гС лСпОмзФ егіРУкПккя СлПТОоіР е СаівФ лОиькСвС Ф гСаФ, сС кОУмОє еО 
ебімкСю гСаСю, мО лСгОюмьУя гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кП ліекірП 23 вСгжкж 59 Хбжижк гСаж, сС кОУмОє еО ебімкСю 
гСаСю. 

ДОкі лТС нОзмжпкі еОижрзж лОиькСвС кО лПТржР мО СУмОккіР гкі зОиПкгОТкСвС йіУяоя мО 
лТС СаУяв СаівФ лОиькСвС еО ебімкжР зОиПкгОТкжР йіУяоь нСТйФюмьУя ТСелСТягкжзОйж 
ОзожекжХ УзиОгіб, сС бжзСТжУмСбФюмь лОиькП бжзиюпкС гия лСмТПа биОУкСвС УлСджбОккя 
пж лТСйжУиСбСї лПТПТСазж і кП егіРУкююмь СлПТОоіР е ТПОиіеОоії мО еаПТівОккя лОиькСвС 
ікржй СУСаОй, ліУия лТСбПгПккя СУмОккьСї СлПТОоії е СаівФ лОиькСвС Ф ебімкСйФ 
зОиПкгОТкСйФ йіУяоі, ОиП кП ліекірП 23 вСгжкж 59 Хбжижк СУмОккьСвС гкя ебімкСвС 
зОиПкгОТкСвС йіУяоя, гС лСпОмзФ егіРУкПккя СлПТОоіР е СаівФ лОиькСвС Ф гПкь, сС кОУмОє еО 
мОзжй СУмОккій гкПй ебімкСвС зОиПкгОТкСвС йіУяоя, мО лСгОюмьУя гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кП ліекірП 15 зОиПкгОТкжХ 
гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій гкПй ебімкСвС зОиПкгОТкСвС йіУяоя. 

ЗО зСдкСйФ ОзожекСйФ УзиОгі еО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД 
нСТйФюмьУя лСзОекжзж лТС: 

 СаУявж еОижрзіб лОиькСвС кО лСпОмСз мО зікПоь ебімкСї гСаж, сС бжекОпОюмьУя 
рияХСй лігУФйСбФбОккя СаУявіб еОижрзіб лОиькСвС б зСдкСйФ ТПеПТбФОТі кО лігУмОбі 
лСзОекжзіб ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб, бУмОкСбиПкжХ кО мОзжХ ТПеПТбФОТОХ, 
ТСемОрСбОкжХ кО мОзСйФ ОзожекСйФ УзиОгі; 

 гСаСбжР СаУяв ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС, сС бжекОпОємьУя рияХСй лігУФйСбФбОккя 
СаУявіб ТПОиіеСбОкСвС еО ебімкФ гСаФ лОиькСвС пПТПе зСдкП йіУоП біглФУзФ лОиькСвС 
кОижбСй е ОзожекСвС УзиОгФ кО лігУмОбі лСзОекжзіб бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб, 
бУмОкСбиПкжХ кО зСдкСйФ йіУоі біглФУзФ лОиькСвС кОижбСй е ОзожекСвС УзиОгФ, 
ТСемОрСбОкСйФ кО мОзСйФ ОзожекСйФ УзиОгі; 

 гСаСбжР СаУяв СмТжйОкСвС лОиькСвС, сС бжекОпОємьУя рияХСй бігкійОккя біг СаУявФ 
еОижрзіб лОиькСвС кО зікПоь ебімкСї гСаж СаУявФ еОижрзіб лОиькСвС кО лСпОмСз 
ебімкСї гСаж мО гСгОбОккя гСаСбСвС СаУявФ ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС е мОзСвС 
ОзожекСвС УзиОгФ е гСгОбОккяй СаУявФ бмТОпПкСвС лОиькСвС, еОекОпПкСвС б 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, мО е 
бігкійОккяй гСгОмзСбСвС СаУявФ лОиькСвС, еОекОпПкСвС б еОябзОХ кО лСлСбкПккя 
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СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, еОТПєУмТСбОкжХ Ф УжУмПйі 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

ЛОзмжпкі лСзОекжзж бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб мО ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб сСгС СаУявіб 
еОижрзіб лОиькСвС мО гСаСбСвС СаУявФ ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС лПТПТОХСбФюмьУя Ф иімТж, 
лТжбПгПкі гС мПйлПТОмФТж 15° C, зТій лСзОекжзіб лОижбСТСегОбОиькжХ зСиСкСз мО/ОаС 
СижбСТСегОбОиькжХ зСиСкСз, язі бжзСкФюмь нФкзоії бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб. 

Йіг пОУ бжХСгФ е иОгФ, лТСбПгПккя лСбіТзж ОаС зОиіаТФбОккя ТібкПйіТО-иіпжиькжзО ОаС 
бжмТОмСйіТО-иіпжиькжзО бжекОпПккя гОкжХ лТС СаУявж еОижрзіб лОиькСвС мО СаУявж СаівФ 
лОиькСвС егіРУкюємьУя Ф йіТОХ лСбкСї йіУмзСУмі, язі йОюмь лСежмжбкжР ТПеФиьмОм лСбіТзж, 
лТСбПгПкСї біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, мО/ОаС еО гСлСйСвСю ТФиПмзж мО йПмТСрмСзО ОаС 
лПТПкСУкСвС (лСТмОмжбкСвС) ТібкПйіТО-ОкОиіеОмСТО, язі йОюмь лСежмжбкжР ТПеФиьмОм 
лСбіТзж, лТСбПгПкСї біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. ЗОУмСУФбОккя мОзСвС УлСУСаФ 
бжйіТюбОккя йСдП егіРУкюбОмжУя кП аіиьрП 20 зОиПкгОТкжХ гкіб лСУліиь (гия ОзожекжХ 
УзиОгіб, язі є йіУояйж ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, кО язі СмТжйОкС иіоПкеії кО лТОбС 
ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, - кП аіиьрП 15 зОиПкгОТкжХ гкіб лСУліиь) мО кП аіиьрП 
пСмжТьСХ ТОеіб лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ. 

ДОкі лТС еОижрзж лОиькСвС мО лТС СаУяв СаівФ лОиькСвС лСгОюмьУя ПиПзмТСккжйж 
еОУСаОйж еб'яезФ Ф нСТйі ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб, язО еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

ДиПзмТСккі гСзФйПкмж еОлСбкююмьУя ОбмСйОмжпкС рияХСй лПТПгОпі гС кжХ гОкжХ е 
бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб мО ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб (ліг пОУ бжХСгФ е иОгФ, лТСбПгПккя 
лСбіТзж ОаС зОиіаТФбОккя ТібкПйіТО-иіпжиькжзО ОаС бжмТОмСйіТО-иіпжиькжзО - 
еОлСбкююмьУя біглСбігОиькСю СУСаСю ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ). 

В ПиПзмТСккжХ гСзФйПкмОХ мОзСд еОекОпОюмьУя біглСбігОиькСю СУСаСю ТСелСТягкжзО 
ОзожекСвС УзиОгФ гОкі лТС СаУявж еОижрзіб лОиькСвС, сС екОХСгямьУя кО ОзожекСйФ УзиОгі 
б мОТі, аОиСкОХ, ФлОзСбоі, лТС гСаСбжР СаУяв ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС б мОТі, аОиСкОХ, 
ФлОзСбоі, О мОзСд ікнСТйОоія лТС гкі, б язі ОзожекжР УзиОг кП лТОоює. 

230.1.4. ЙСТягСз бПгПккя ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб мО 
ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб Тібкя лОиькСвС Ф ТПеПТбФОТі, лПТПгОпі СаиізСбжХ гОкжХ е кжХ 
ПиПзмТСккжйж еОУСаОйж еб'яезФ гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К мОзСйФ ТПєУмТі йіУмжмьУя лСгОмзСбО ікнСТйОоія лТС ТСелСТягкжзіб ОзожекжХ УзиОгіб, 
кОябкі Ф кжХ Озожекі УзиОгж, ТСемОрСбОкі кО ОзожекжХ УзиОгОХ ТПеПТбФОТж, бжмТОмСйіТж-
иіпжиькжзж мО ТібкПйіТж-иіпжиькжзж, їХ УПТіРкі (ігПкмжнізОоіРкі) кСйПТж, О мОзСд гОкі лТС 
нОзмжпкі еОижрзж лОиькСвС кО лСпОмСз мО зікПоь ебімкСї гСаж мО лТС нОзмжпкжР СаУяв СаівФ 
лОиькСвС Ф ТСеТіеі зСгіб мСбОТкжХ лігзОмПвСТіР евігкС е ККМ ЗДД, ОзожекжХ УзиОгіб мО 
ТСелСТягкжзіб ОзожекжХ УзиОгіб. 

ДОкі лТС нОзмжпкі еОижрзж лОиькСвС кО лСпОмСз мО зікПоь гСаж мО лТС нОзмжпкжР СаУяв 
СаівФ лОиькСвС Ф ТСеТіеі зСгіб мСбОТкжХ лігзОмПвСТіР евігкС е ККМ ЗДД, ОзожекжХ УзиОгіб мО 
ТСелСТягкжзіб ОзожекжХ УзиОгіб еіУмОбияюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, е лСзОекжзОйж УжУмПйж ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

230.1.5. МТОкУлСТмкі еОУСаж, сС кОаФиж УмОмФУФ ОзожекжХ УзиОгіб лПТПУФбкжХ, О мОзСд 
мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, язжР кП є 
ТСелСТягкжзСй ОзожекСвС УзиОгФ, гия лПТПйісПккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж биОУкСвС 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС гия лСмТПа биОУкСвС УлСджбОккя пж лТСйжУиСбСї 
лПТПТСазж, лСбжккі СаиізСбФбОмжУя б ЙПТПиізФ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС лПТПйісФюмь 
лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, УмбСТПккя мО бПгПккя язСвС еОаПелПпФємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, Ф лСТягзФ, 
еОмбПТгдПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. ЙПТПиіз мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС лПТПйісФюмь 
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лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, ТСейісФємьУя кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ВзиюпПккя/бжзиюпПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб гС/е ЙПТПиізФ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС 
лПТПйісФюмь лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, егіРУкюємьУя ОбмСйОмжпкС кО лігУмОбі гОкжХ 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, ОаС кО 
лігУмОбі еОябСз кО лПТПйісПккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж, 
сС кП є Озожекжйж УзиОгОйж лПТПУФбкжйж, іе еОекОпПккяй лПТіСгФ лПТПйісПккя мОзСвС 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, ОаС кО лігУмОбі йжмкжХ гПзиОТОоіР лТж лПТПйісПккі 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС йжмкСю мПТжмСТією КзТОїкж лТСХігкжй мТОкежмСй ОаС 
бкФмТіркій мТОкежмСй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй "О" лФкзмФ 2 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 91 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. МОзі еОябзж лСгОюмьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі кП є 
ТСелСТягкжзОйж ОзожекжХ УзиОгіб, гС лПТПйісПккя йжмкСю мПТжмСТією КзТОїкж Ф 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ, язі кП є Озожекжйж УзиОгОйж лПТПУФбкжйж, биОУкСвС лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС гия лСмТПа биОУкСвС УлСджбОккя пж лТСйжУиСбСї лПТПТСазж. ЛСТйО 
еОябзж кО лПТПйісПккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж, сС кП є 
Озожекжйж УзиОгОйж лПТПУФбкжйж, еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. МОзі еОябзж Ф 
нСТйі ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб кОгУжиОюмьУя оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ЙПТПйісПккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж, сС кП еОекОпПкі 
б ОзожекжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ 
кО СлПТОоії, лТж егіРУкПккі язжХ лПТПйісФємьУя лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР Ф мОзжХ 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ, О мОзСд кП еОекОпПкі Ф еОябзОХ кО лПТПйісПккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж, сС кП є Озожекжйж УзиОгОйж лПТПУФбкжйж, язі 
кОгіУиОкі оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, еОаСТСкяємьУя. 

МТОкУлСТмкі еОУСаж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия лПТПйісПккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, кП СаиОрмСбФюмьУя бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж мО 
ТібкПйіТОйж-иіпжиькжзОйж. 

230.2. ЗО ОзожекжХ УзиОгОХ лСУміРкС гіюмь лТПгУмОбкжзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО 
йіУоПй ТСемОрФбОккя ОзожекСвС УзиОгФ (зТій лОиькСвС). 

230.3. КСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй ТСемОрФбОккя ОзожекСвС УзиОгФ лТжекОпОє УбСвС 
лСУміРкСвС лТПгУмОбкжзО (лТПгУмОбкжзіб) кО мОзСйФ УзиОгі. 

230.4. КСлія кОзОеФ лТС лТжекОпПккя лТПгУмОбкжзО (лТПгУмОбкжзіб) зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ кОгУжиОємьУя Ф гПкь лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя ТСелСТягкжзФ ОзожекСвС УзиОгФ. 

230.5. ЙТПгУмОбкжз (лТПгУмОбкжзж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ егіРУкює (егіРУкююмь) 
лСУміРкжР аПелСУПТПгкіР зСкмТСиь еО кОябкіУмю бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб мО ікржХ бжйіТюбОиькжХ лТжиОгіб; гСмТжйОккяй 
ФУмОкСбиПкСвС лСТягзФ біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, вСТіизж мО 
иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб мО УлиОмж лСгОмзФ е кжХ. 

230.6. КСелСТягСз ТСаСмж лТПгУмОбкжзіб зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСбжкПк біглСбігОмж 
ТПджйФ ТСаСмж ОзожекСвС УзиОгФ, бУмОкСбиПкСйФ РСвС ТСелСТягкжзСй. 

230.7. ЙСУОгСбі СУСаж, язі лТжекОпОюмьУя лТПгУмОбкжзОйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО 
ОзожекСйФ УзиОгі, лСбжккі лТСРмж УлПоіОиькП кОбпОккя ОаС ікУмТФзмОд сСгС УлПожнізж 
зСкмТСию еО бжТСакжомбСй мО СаівСй УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, вСТіизж мО 
иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб, О мОзСд йПмСгжзж зСТжУмФбОккя бжйіТюбОиькжйж лТжиОгОйж. 

230.8. ЙСТягСз лТСбПгПккя УлПоіОиькСвС кОбпОккя ОаС ікУмТФзмОдФ еОмбПТгдФємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

230.9. К кОзОеОХ лТС лТжекОпПккя зПТібкжз (РСвС еОУмФлкжз ОаС ФлСбкСбОдПкО СУСаО) 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ бжекОпОє ТПджй ТСаСмж лТПгУмОбкжзО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ е 
ФТОХФбОккяй ТПджйФ ТСаСмж ОзожекСвС УзиОгФ, лСТягСз зСкмТСию еО ТСаСмСю 
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лТПгУмОбкжзО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, ТСеТСаияє еОХСгж йОмПТіОиькС-мПХкіпкСвС 
еОаПелПпПккя лТПгУмОбкжзО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, мТОкУлСТмкСвС СаУиФвСбФбОккя, ікрі 
ФйСбж, кПСаХігкі гия еОаПелПпПккя ПнПзмжбкСУмі зСкмТСию. 

230.10. КСлія кОзОеФ кОгУжиОємьУя ТСелСТягкжзФ ОзожекСвС УзиОгФ, язжР еСаСб'яеОкжР 
бжгОмж Ф мТжгПккжР УмТСз біглСбігкжР кОзОе, лПТПгаОпжбрж УмбСТПккя кОиПдкжХ ФйСб гия 
ПнПзмжбкСї ТСаСмж лТПгУмОбкжзО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

230.11. ИУкСбкжй еОбгОккяй лТПгУмОбкжзО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекжХ УзиОгОХ 
є егіРУкПккя лСУміРкСвС аПелСУПТПгкьСвС зСкмТСию еО гСмТжйОккяй ФУмОкСбиПкСвС 
лСТягзФ бжТСакжомбО, еаПТівОккя, біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, 
вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб і УлиОмж лСгОмзФ, бджммя еОХСгіб гия кПгСлФсПккя 
лСТФрПккя еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

230.12. ЙТПгУмОбкжз зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекСйФ УзиОгі біглСбігкС гС 
лСзиОгПкжХ кО кьСвС еОбгОкь: 

О) егіРУкює зСкмТСиь еО бжТСакжомбСй, еаПТівОккяй, біглФУзСй, еО кОябкСУмі 
бжмТОмСйіТО-иіпжиькжзО УлжТмФ ПмжиСбСвС, йОУСбСвС бжмТОмСйіТО мО ікржХ бжйіТюбОиькжХ 
лТжиОгіб, мО СаиізСй УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, вСТіизж мО иізПТС-
вСТіипОкжХ бжТСаіб еО гОкжйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОзожекСвС УзиОгФ; 

а) егіРУкює зСкмТСиь еО СаиізСй, еаПТівОккяй мО бжзСТжУмОккяй йОТСз ОзожекСвС 
лСгОмзФ і йОТзФбОккяй лТСгФзоії; 

б) егіРУкює зСкмТСиь еО СаиізСй кОгХСгдПккя, бжмТОпОккя УжТСбжкж, язО 
бжзСТжУмСбФємьУя гия бжТСакжомбО УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, вСТіизж мО 
иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб і зіиьзіУмю бжТСаиПкСї лТСгФзоії; 

в) егіРУкює зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй ФУмОкСбиПкСвС лСТягзФ СапжУиПккя мО УлиОмж 
лСгОмзФ; 

ґ) аПТП ФпОУмь Ф лТСбПгПккі ікбПкмОТжеОоії УжТСбжкж, УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф мСйФ пжУиі 
аіСПмОкСиФ, вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб і йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ; 

г) кОгОє Ф ТОеі бжябиПккя лСТФрПкь ФУмОкСбиПкСвС еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ бПгПккя 
СаиізФ, еаПТівОккя і біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ, вСТіизж мО иізПТС-
вСТіипОкжХ бжТСаіб, йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ, УжТСбжкж ТСелСТягкжзФ ОзожекСвС УзиОгФ 
лТСлСежоії сСгС ФУФкПккя бжябиПкжХ лСТФрПкь мО зСкмТСиююмь їХ бжзСкОккя; 

П) бкСУжмь лТСлСежоії сСгС бгСУзСкОиПккя УжУмПйж зСкмТСию еО СаиізСй, еаПТівОккяй, 
біглФУзСй і мТОкУлСТмФбОккяй вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб; 

є) лТжУФмкіР Ф ТОеі СлиСйаФбОккя йіУоь йСдижбСвС гСУмФлФ гС УлжТмФ (б мСйФ пжУиі 
бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО йОУСбжХ бжмТОмСйіТіб), УлжТмСУХСбжсО, оПХФ 
ТСеижбФ мО УзиОгФ вСмСбСї лТСгФзоії ліУия еОзікпПккя ТСаСпСвС гкя. 

230.13. Йіг пОУ ббПеПккя УлжТмФ лТПгУмОбкжз зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекСйФ 
УзиОгі ліглТжєйУмбО, кО язСйФ бжТСаияюмьУя вСТіизО мО иізПТС-вСТіипОкі бжТСаж: 

О) аПТП ФпОУмь Ф ТСаСмі зСйіУії е лТжРйОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС мО егіРУкює Ф дФТкОиі 
ТПєУмТОоії СмТжйОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС еОлжУ лТС зіиьзіУмь СмТжйОкСвС УлжТмФ, пОУ б'їегФ 
мО лСзОекжзж лТСаівФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ; 

а) кОгУжиОє лТСмявСй мТьСХ гіа гСбігзФ лТС СмТжйОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС лТПгУмОбкжзФ 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекСйФ УзиОгі ліглТжєйУмбО, сС біглФУмжиС УлжТм, лТС сС 
ТСажмь бігйімзФ б еОекОпПкСйФ дФТкОиі. 

230.131. ВжзиюпПкС. 
230.14. К ТОеі бжябиПккя нОзміб кПСлТжаФмзФбОккя ОаС кПлСбкСвС СлТжаФмзФбОккя 

УлжТмФ ПмжиСбСвС зСкмТСиююпі СТвОкж бджбОюмь біглСбігкжХ еОХСгіб евігкС іе еОзСкСй. 
ІкбПкмОТжеОоія УлжТмФ ПмжиСбСвС кО ОзожекСйФ УзиОгі, Ф мСйФ пжУиі ікбПкмОТжеОоія, сС 

лТСбСгжмьУя кО лПТрП пжУиС зСдкСвС йіУяоя, лТСбСгжмьУя Ф лТжУФмкСУмі лТПгУмОбкжзО 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекСйФ УзиОгі. 

ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж ікбПкмОТжеОоії бжябиПкС бмТОмж УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС 
лПТПбжсФюмь кСТйж бмТОм, бУмОкСбиПкі евігкС е лФкзмСй 214.6 УмОммі 214 оьСвС КСгПзУФ, 
ОаС язсС оі бмТОмж бжкжзиж кП е лТжпжк, бжекОпПкжХ лФкзмСй 216.3 УмОммі 216 оьСвС 
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КСгПзУФ, лиОмкжз УлиОпФє ОзожекжР лСгОмСз бжХСгяпж е ТСейіТФ мОзжХ бмТОм мО УмОбзж 
ОзожекСвС лСгОмзФ, сС гіє кО гОмФ УзиОгПккя ОзмО ікбПкмОТжеОоії. 

К ТОеі бжябиПккя нОзміб кОгижрзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС зСкмТСиююпжР СТвОк бджбОє 
біглСбігкжХ еОХСгіб евігкС іе еОзСкСй. 

230.15. Йіг пОУ бігбОкмОдПккя вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб еОлСбкюємьУя 
мСбОТкС-мТОкУлСТмкО кОзиОгкО, еОТПєУмТСбОкО б ЄгжкСйФ ТПєУмТі мСбОТкС-мТОкУлСТмкжХ 
кОзиОгкжХ кО лПТПйісПккя ОизСвСиькжХ кОлСїб, б язіР лТПгУмОбкжз зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
кО ОзожекСйФ УзиОгі ТСажмь бігйімзФ лТС лСвСгдПккя біглФУзФ рияХСй лТСУмОбияккя 
рмОйлО "Вжїег гСебСиПкС" мО СУСажУмСвС ліглжУФ, еОекОпПккя пОУФ бжїегФ е ОзожекСвС 
УзиОгФ мО лСзОекжзіб лТСаівФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, О мОзСд егіРУкює еОлжУ Ф дФТкОиі 
ТПєУмТОоії бігбОкмОдПккя вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб. 

230.16. КУі гСзФйПкмж, язі є лігУмОбСю гия біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, вСТіизж мО иізПТС-
вСТіипОкжХ бжТСаіб, СаСб'яезСбС лПТПбіТяюмьУя лТПгУмОбкжзСй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО 
ОзожекСйФ УзиОгі. 

230.17. Йіг пОУ ббПеПккя вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб кО ОзожекжР УзиОг 
лТПгУмОбкжз зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ТСажмь бігйімзФ кО мСбОТкС-мТОкУлСТмкіР кОзиОгкіР, 
еОТПєУмТСбОкіР б ЄгжкСйФ ТПєУмТі мСбОТкС-мТОкУлСТмкжХ кОзиОгкжХ кО лПТПйісПккя 
ОизСвСиькжХ кОлСїб, лТС лСвСгдПккя їХ ббПеПккя рияХСй лТСУмОбияккя рмОйлО "В'їег 
гСебСиПкС" і СУСажУмСвС ліглжУФ, еОекОпПккя пОУФ б'їегФ кО ОзожекжР УзиОг мО лСзОекжзіб 
лТСаівФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, О мОзСд егіРУкює еОлжУ б дФТкОиі ТПєУмТОоії СмТжйОккя 
вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб. 

230.18. МТОкУлСТмФбОккя вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб, бігбОкмОдПкжХ е 
ОзожекСвС УзиОгФ ліглТжєйУмбО, кО язСйФ бжТСаияюмьУя вСТіизО мО иізПТС-вСТіипОкі 
бжТСаж, аПе мСбОТкС-мТОкУлСТмкжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі мСбОТкС-
мТОкУлСТмкжХ кОзиОгкжХ кО лПТПйісПккя ОизСвСиькжХ кОлСїб, е бігйімзСю лТПгУмОбкжзО 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекСйФ УзиОгі еОаСТСкяємьУя. 

ЙСТягСз бПгПккя ЄгжкСвС ТПєУмТФ мСбОТкС-мТОкУлСТмкжХ кОзиОгкжХ кО лПТПйісПккя 
ОизСвСиькжХ кОлСїб бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

230.19. КСелСТягкжз ОзожекСвС УзиОгФ еСаСб'яеОкжР: 
О) кОгОмж лСУміРкСйФ лТПгУмОбкжзФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ СзТПйП лТжйісПккя, язП 

біглСбігОє УОкімОТкС-вівієкіпкжй кСТйОй, СаиОгкОкП мПиПнСкСй, О мОзСд бджмж еОХСгіб гия 
еОлСаівОккя кПУОкзоіСкСбОкСйФ бмТФпОккю б ТСаСмФ лТПгУмОбкжзО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ і 
зСТжУмФбОккю УиФдаСбСю мО ікрСю ікнСТйОоією, сС еаПТівОємьУя лТПгУмОбкжзСй 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекСйФ УзиОгі; 

а) бУмОкСбиюбОмж мО лігмТжйФбОмж Ф кОиПдкСйФ УмОкі кПСаХігкі еОйзж, лиСйаж, 
иіпжиькжзж пж ікрі бжйіТюбОиькі лТжиОгж, язі йСдФмь аФмж еОмТПаФбОкі лСУміРкжй 
лТПгУмОбкжзСй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекСйФ УзиОгі е йПмСю еОаПелПпПккя 
лСбкСмж УлиОмж кОиПдкСї УФйж лСгОмзФ іе УлжТмФ, вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб, 
лОиькСвС, сС бжТСаияюмьУя кО ОзожекСйФ УзиОгі; 

б) еОаПелПпФбОмж Саиіз кОябкСУмі мО ТФХФ УжТСбжкж, УлжТмФ ПмжиСбСвС мО бСгкС-
УлжТмСбжХ ТСепжкіб Ф кПеОбПТрПкСйФ бжТСакжомбі вСТіизж мО иізПТС-вСТіипОкжХ бжТСаіб і 
вСмСбСї лТСгФзоії, ТСейісПкжХ кО ОзожекСйФ УзиОгі; 

в) лСгОбОмж лСУміРкСйФ лТПгУмОбкжзФ зСкмТСиююпСвС СТвОкФ гСУмСбіТкФ ікнСТйОоію е 
оьСвС лжмОккя, О мОзСд біглСбігкі гСзФйПкмж лПТбжккСвС, аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО 
ебімкСУмі гия СекОРСйиПккя. 

230.20. ВжзиюпПкС. 
230.21. ВжзиюпПкС. 
230.22. ВжзиюпПкС. 
230.23. ВжзиюпПкС. 
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ЛмОммя 231. АзожекО кОзиОгкО 
231.1. ЙиОмкжз лСгОмзФ лТж ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лОиькСвС ОаС УлжТмФ 

ПмжиСбСвС, е язСвС УлиОпПкС ОзожекжР лСгОмСз, ОаС кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ УмОммПю 229 
оьСвС КСгПзУФ, ОаС ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еСаСб'яеОкжР УзиОУмж б 
ПиПзмТСккіР нСТйі ОзожекФ кОзиОгкФ еО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ 
ЗДД ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС мО еОТПєУмТФбОмж її б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ е гСмТжйОккяй ФйСбж сСгС ТПєУмТОоії Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй, ПиПзмТСккСвС ліглжУФ ФлСбкСбОдПкСї лиОмкжзСй СУСаж. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР УзиОУмж ОзожекФ кОзиОгкФ кО СаУявж лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, бжзСТжУмОкСвС гия биОУкСвС УлСджбОккя; ТПОиіеСбОкСвС мО/ОаС бжзСТжУмОкСвС 
гия бжТСакжомбО кПлігОзожекСї лТСгФзоії кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 229 оьСвС 
КСгПзУФ; бмТОпПкСвС Ф йПдОХ мО/ОаС лСкОг бУмОкСбиПкі кСТйж бмТОм; еілУСбОкСвС, 
екжсПкСвС, б мСйФ пжУиі бкОУиігСз ОбОТії, лСдПді, лСбПкі, ікржХ нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк 
пж е ікрСї лТжпжкж, лСб'яеОкСї е лТжТСгкжй ТПеФиьмОмСй, О мОзСд бкОУиігСз бжлОТСбФбОккя 
Ф лТСоПУі бжТСакжомбО, СаТСазж, лПТПТСазж, еаПТівОккя пж мТОкУлСТмФбОккя мОзСвС 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, О мОзСд лТж егіРУкПккі СлПТОоіР, язі кП лігиявОюмь 
СлСгОмзФбОккю ОаС ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя. 

ВжТСакжз лОиькСвС, О мОзСд СУСаО, язО егіРУкює ТСеижб лОиькСвС Ф УлСджбпФ мОТФ 
єйкіУмю гС 5 иімТіб (бзиюпкС), еСаСб'яеОкі УзиОУмж ОзожекФ кОзиОгкФ кО СаУявж мОзСвС 
лОиькСвС. 

ВжТСакжз УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС егіРУкює ТСеижб УлжТмФ ПмжиСбСвС, язжР 
бжзСТжУмСбФємьУя яз иізОТУьзжР еОУіа, Ф ниОзСкж е йПгжпкСвС УзиО Са'єйСй кП аіиьрП 100 
зФаіпкжХ УОкмжйПмТіб, еСаСб'яеОкжР УзиОУмж ОзожекФ кОзиОгкФ кО СаУявж мОзСвС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС. 

В ОзожекіР кОзиОгкіР еОекОпОюмьУя б СзТПйжХ лСияХ мОзі СаСб'яезСбі ТПзбіежмж: 
О) лСТягзСбжР кСйПТ ОзожекСї кОзиОгкСї е кСйПТСй лТжйіТкжзО; 
а) гОмО УзиОгОккя ОзожекСї кОзиОгкСї; 
б) лСбкО ОаС УзСТСпПкО кОебО юТжгжпкСї СУСаж ОаС лТіебжсП, ій'я мО лС аОмьзСбі 

ніежпкСї СУСаж, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз ОзожекСвС лСгОмзФ, - СУСаж, язО ТПОиіеФє лОиькП 
ОаС УлжТм ПмжиСбжР; 

в) зСг ЄДКЙИК (гия юТжгжпкжХ СУіа) ОаС ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж 
лиОмкжзО лСгОмзіб (гия ніежпкжХ СУіа) СУСаж, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, мО 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя - СмТжйФбОпО лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

ґ) лСбкО ОаС УзСТСпПкО кОебО юТжгжпкСї СУСаж ОаС лТіебжсП, ій'я мО лС аОмьзСбі ніежпкСї 
СУСаж - УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя - СмТжйФбОпО лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

г) зСг мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД ОаС ФйСбкжР зСг, бжекОпПкжР ліглФкзмСй 
230.1.3 лФкзмФ 230.1 оієї УмОммі; 

П) СлжУ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 
є) СаУяв лОиькСвС б иімТОХ, лТжбПгПкжХ гС мПйлПТОмФТж 15° C, ОаС СаУяв УлжТмФ ПмжиСбСвС 

б гПзОиімТОХ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ, лТжбПгПкжХ гС мПйлПТОмФТж 20° C; 
д) ФкінізСбОкжР кСйПТ ОзожекСвС УзиОгФ б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 

ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС, е язСвС ТПОиіеСбОкС лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР; 
е) ФкінізСбОкжР кСйПТ ОзожекСвС УзиОгФ б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 

ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС, кО язжР СмТжйОкП лОиькП; 
ж) кСйПТ ТПєУмТОоії мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ б ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкОХ біглСбігкСї гПТдОбж 

мО мжл і єйкіУмь мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ - ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС, О гия 
мТФаСлТСбігкСвС мТОкУлСТмФ - кОебО мТФаСлТСбСгФ. ЙТж еОекОпПккі кСйПТО гПТдОбкСї 
ТПєУмТОоії (ФзТОїкУьзСї, йідкОТСгкСї ОаС ікСеПйкСї) мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ гСлФУзОємьУя 
бжзСТжУмОккя иімПТ (иОмжкжоя, зжТжижоя) мО ожнТ аПе лТСлФУзіб мО ТСегіиСбжХ екОзіб. К 
ТОеі язсС иімПТкО пОУмжкО кСйПТО еаівОємьУя б кОлжУОккі зжТжижоПю мО иОмжкжоПю, бСкО 
еОекОпОємьУя иОмжкжоПю, О язсС еФУмТіпОємьУя УлПожніпкО иімПТО зжТжижоі, иімПТкО 
пОУмжкО еОекОпОємьУя зжТжижоПю; 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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і) СекОзО кОлТяйФ бжзСТжУмОккя мО ФйСб СлСгОмзФбОккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 
ї) СекОзО сСгС ТПОиіеОоії лОиькСвС Ф лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ОаС б мОТФ 

УлСджбОпО пПТПе лОижбСТСегОбОиькФ ОаС СижбСТСегОбОиькФ зСиСкзФ е ОзожекСвС УзиОгФ, 
язжР є йіУоПй ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, кО язП СмТжйОкС иіоПкеію кО лТОбС ТСегТіакСї 
мСТвібиі лОиькжй; 

Р) СекОзО сСгС ббПеПккя/бжбПеПккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж / еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 

з) СекОзО сСгС ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС е ОзожекСвС УзиОгФ гС ікрСвС 
ОзожекСвС УзиОгФ е бжзСТжУмОккяй ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС, Ф ТОеі язсС гС 
ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС мОзжР ікржР ОзожекжР УзиОг ФдП бігСйжР; 

и) СекОзО сСгС ТПОиіеОоії лОиькСвС кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ лФкзмСй 229.8 УмОммі 229 
оьСвС КСгПзУФ, іе еОекОпПккяй ТПзбіежміб лСгОмзСбСвС бПзУПия, УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, 
язі егіРУкююмь ОбіОлОижбСеОаПелПпПккя евігкС е пжккжй УПТмжнізОмСй кО біглСбігкіУмь 
бжйСвОй ОбіОоіРкжХ лТОбжи КзТОїкж кО егіРУкПккя кОеПйкСвС СаУиФвСбФбОккя, ОаС УФа'єзміб 
иімОзСаФгФбОккя, ОаС еОйСбкжзіб, язі егіРУкжиж еОзФлібию гия еОаПелПпПккя лСмТПа 
гПТдОбж ОаС мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лФаиіпкі еОзФлібиі", 
ОаС ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР УжУмПйж гПТдОбкСвС ТПеПТбФ; 

й) ОгТПУО йіУоя еаПТівОккя лОиькСвС, язП кП є Озожекжй УзиОгСй, кО язСйФ УФа'єзм 
вСУлСгОТюбОккя - кП лиОмкжз лСгОмзФ еаПТівОє лОиькП бжзиюпкС гия лСмТПа биОУкСвС 
УлСджбОккя пж лТСйжУиСбСї лПТПТСазж; 

к) СекОзО гия ебПгПкжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 
С) СекОзО сСгС ТПОиіеОоії лОиькСвС Ф лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ лиОмкжзО 

лСгОмзФ пПТПе лОижбСТСегОбОиькФ ОаС СижбСТСегОбОиькФ зСиСкзФ е ОзожекСвС УзиОгФ, 
язжР кП є йіУоПй ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй; 

л) СекОзО сСгС ТПОиіеОоії лОиькСвС е ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС Ф лОижбкжР аОз 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, СаиОгкОккя ОаС лТжУмТСю. 

ЙТж ТПОиіеОоії лОиькСвС пПТПе лОижбСТСегОбОиькФ ОаС СижбСТСегОбОиькФ зСиСкзФ е 
ОзожекСвС УзиОгФ, язжР є йіУоПй ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, кО язП СмТжйОкС иіоПкеію кО 
лТОбС ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, СаСб'яезСбі ТПзбіежмж ОзожекСї кОзиОгкСї, сС 
ігПкмжнізФюмь СмТжйФбОпО лОиькСвС, бжекОпПкі ліглФкзмОйж "в" мО "ґ" оьСвС лФкзмФ: 

 йСдФмь кП еОлСбкюбОмжУя бжзиюпкС лТж ТПОиіеОоії лОиькСвС кП УФа'єзмФ 
вСУлСгОТюбОккя; 

 СаСб'яезСбС еОлСбкююмьУя лТж ТПОиіеОоії лОиькСвС УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя іе 
еОекОпПккяй гОкжХ, сС ігПкмжнізФюмь мОзСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя. 

ЙТж ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС е ОзожекСвС УзиОгФ гС ікрСвС ОзожекСвС 
УзиОгФ е бжзСТжУмОккяй ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС, Ф ТОеі язсС гС ТПОиіеОоії лОиькСвС 
ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС мОзжР ікржР ОзожекжР УзиОг ФдП бігСйжР, УзиОгОємьУя СгкО ОзожекО 
кОзиОгкО кО ТПОиіеОоію лОиькСвС е ОзожекСвС УзиОгФ кО мОзжР ікржР ОзожекжР УзиОг іе 
еОекОпПккяй Ф мОзіР ОзожекіР кОзиОгкіР ігПкмжнізОоіРкжХ гОкжХ мОзСвС ОзожекСвС УзиОгФ 
лПТПУФбкСвС. 

ЙТж еОлТОбиПккі лСбімТякжХ УФгПк аПкежкОйж ОбіОоіРкжйж ОаС лОижбСй гия ТПОзмжбкжХ 
гбжвФкіб УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, бжекОпПкжйж ліглФкзмСй 1 ліглФкзмФ 229.8.10 УмОммі 
229 оьСвС КСгПзУФ, Озожекі кОзиОгкі кО мОзі СлПТОоії УзиОгОюмьУя мО ТПєУмТФюмьУя б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ мОзжйж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя кПеОиПдкС біг 
мСвС, зСйФ кОиПдОмь мОзі аПкежкж ОбіОоіРкі ОаС лОижбС гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб. 

ЙТж лПТПХСгі лТОбО биОУкСУмі біг СгкСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя гС ікрСвС кО лОиькП, 
сС екОХСгжмьУя Ф мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі, ейікюємьУя ТСелСТягкжз ОзожекСвС УзиОгФ 
лПТПУФбкСвС, О мТОкУлСТмкжР еОУіа УмОє ікржй Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй і кО мОзФ 
СлПТОоію УзиОгОємьУя ОзожекО кОзиОгкО. 

231.2. ЛСТйО мО лСТягСз еОлСбкПккя ОзожекСї кОзиОгкСї еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 554 gazeta.vobu.ua 
 

231.3. АзожекО кОзиОгкО УзиОгОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ б гПкь ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС пж б гПкь ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС лТж зСдкіР лСбкіР ОаС пОУмзСбіР СлПТОоії е ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
АзожекО кОзиОгкО йСдП аФмж УзиОгПкО еО сСгПккжйж лігУФйзОйж СлПТОоіР (язсС 

Озожекі кОзиОгкі кП аФиж УзиОгПкі кО оі СлПТОоії) еО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії 
евігкС е ККМ ЗДД Ф ТОеі егіРУкПккя ТПОиіеОоії лОиькСвС еО вСмібзФ зікоПбСйФ УлСджбОпПбі 
(язжР кП є УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя), ТСеТОХФкзж еО язі лТСбСгямьУя пПТПе зОУФ / 
ТПєУмТОмСТж ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкі ТПєУмТОмСТж ТСеТОХФкзСбжХ 
СлПТОоіР е ФТОХФбОккяй бжйСв, бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, ОаС пПТПе аОкз, 
кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ лСУиФв пж лиОмідкжР лТжУмТіР (аПелСУПТПгкьС кО 
ТОХФкСз СУСаж, сС ТПОиіеФє лОиькП). ЙТж оьСйФ СзТПйі СаСб'яезСбі ТПзбіежмж ОзожекСї 
кОзиОгкСї, сС ігПкмжнізФюмь СмТжйФбОпО лОиькСвС, бжекОпПкі ліглФкзмОйж "в" мО "ґ" лФкзмФ 
231.1 оієї УмОммі, кП еОлСбкююмьУя. 

К ТОеі еОаПелПпПккя аПелПТПТбкСвС лСУмОпОккя лОиькСвС СУСаО, язО ТПОиіеФє лОиькП, 
йСдП УзиОУмж гия зСдкСвС СмТжйФбОпО лОиькСвС - ебПгПкі Озожекі кОзиОгкі еО зСдкжй 
зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД кП ліекірП СУмОккьСвС гкя мОзСвС йіУяоя кО 
бПУь СаУяв ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС лТСмявСй мОзСвС йіУяоя. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ ліг аПелПТПТбкжй лСУмОпОккяй ббОдОємьУя еОаПелПпПккя 
СУСаСю, язО ТПОиіеФє лОиькП, йСдижбСУмі гия СмТжйФбОпіб лОиькСвС - СмТжйФбОмж лОиькП б 
аФгь-язФ вСгжкФ гСаж мО аФгь-язжР гПкь біглСбігкСвС йіУяоя. 

ЗбПгПкО ОзожекО кОзиОгкО мОзСд йСдП аФмж УзиОгПкО еО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї 
лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД мО СзТПйС еО зСдкжй Озожекжй УзиОгСй / Озожекжй УзиОгСй 
лПТПУФбкжй СУСаСю, язО ТПОиіеФє лОиькП, кП ліекірП СУмОккьСвС гкя ебімкСвС йіУяоя кО 
еОвОиькжР СаУяв лОиькСвС, ТПОиіеСбОкСвС Ф лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ОаС б мОТФ 
УлСджбОпО пПТПе лОижбСТСегОбОиькі ОаС СижбСТСегОбОиькі зСиСкзж е ОзожекСвС УзиОгФ, 
язжР є йіУоПй ТСегТіакСї мСТвібиі, кО язП СмТжйОкО біглСбігкО иіоПкеія, язсС Озожекі 
кОзиОгкі кП аФиж УзиОгПкі кО оі СлПТОоії, ОаС бжзСТжУмОкСвС гия биОУкСвС УлСджбОккя пж 
лТСйжУиСбСї лПТПТСазж лТСмявСй ебімкСвС йіУяоя, ОаС бмТОпПкСвС Ф йПдОХ мО/ОаС лСкОг 
бУмОкСбиПкі кСТйж бмТОм, еілУСбОкСвС, екжсПкСвС, Ф мСйФ пжУиі бкОУиігСз ОбОТії, лСдПді, 
лСбПкі, ікржХ нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк пж е ікржХ лТжпжк, лСб'яеОкжХ е лТжТСгкжй 
ТПеФиьмОмСй, О мОзСд бкОУиігСз бжлОТСбФбОккя Ф лТСоПУі бжТСакжомбО, СаТСазж, 
лПТПТСазж, еаПТівОккя пж мТОкУлСТмФбОккя лТСмявСй ебімкСвС йіУяоя. К ТОеі ТПОиіеОоії 
лОиькСвС пПТПе лОижбСТСегОбОиькФ ОаС СижбСТСегОбОиькФ зСиСкзФ Ф лОижбкжР аОз 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ОаС б мОТФ УлСджбОпО еО вСмібзФ зікоПбСйФ УлСджбОпПбі, ТСеТОХФкзж 
еО язі лТСбСгямьУя пПТПе ТПєУмТОмСТж ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР ОаС пПТПе аОкз, 
кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ лСУиФв пж лиОмідкжР лТжУмТіР, лиОмкжз йОє лТОбС 
УОйСУміРкС СажТОмж УлСУіа УзиОгОккя ОзожекжХ кОзиОгкжХ кО мОзі СлПТОоії (ебПгПкі ОаС еО 
сСгПккжйж лігУФйзОйж СлПТОоіР). 

ИУСаО, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, еСаСб'яеОкО УзиОУмж ОзожекФ кОзиОгкФ б 
СгкСйФ лТжйіТкжзФ Ф ТОеі ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС: 

О) е ОзожекСвС УзиОгФ: 
 гия биОУкСвС УлСджбОккя пж лТСйжУиСбСї лПТПТСазж ОаС кО СаУявж бмТОпПкСвС Ф 

йПдОХ мО/ОаС лСкОг бУмОкСбиПкі кСТйж бмТОм, еілУСбОкСвС, екжсПкСвС, Ф мСйФ пжУиі 
бкОУиігСз ОбОТії, лСдПді, лСбПкі, ікржХ нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк пж е ікрСї лТжпжкж, 
лСб'яеОкСї е лТжТСгкжй ТПеФиьмОмСй, О мОзСд бкОУиігСз бжлОТСбФбОккя Ф лТСоПУі 
бжТСакжомбО, СаТСазж, лПТПТСазж, еаПТівОккя пж мТОкУлСТмФбОккя лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

 аФгь-язжй ікржй СУСаОй - кП лиОмкжзОй лСгОмзФ; 
 лиОмкжзФ лСгОмзФ, УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя, язжР кП є лиОмкжзСй лСгОмзФ, СУСаі, язО 

кП є УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, Ф лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ пПТПе 
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лОижбСТСегОбОиькФ ОаС СижбСТСегОбОиькФ зСиСкзФ е ОзожекСвС УзиОгФ, язжР є 
йіУоПй ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, кО язП СмТжйОкС иіоПкеію кО лТОбС ТСегТіакСї 
мСТвібиі лОиькжй; 

 лиОмкжзФ лСгОмзФ б лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ пПТПе лОижбСТСегОбОиькФ 
ОаС СижбСТСегОбОиькФ зСиСкзФ е ОзожекСвС УзиОгФ, язжР кП є йіУоПй ТСегТіакСї 
мСТвібиі лОиькжй; 

 лОиькСвС Ф УлСджбпіР мОТі єйкіУмю гС 5 иімТіб (бзиюпкС); 
 Ф лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, СаиОгкОккя ОаС лТжУмТСю; 
 лТж еОлТОбиПккі лСбімТякжХ УФгПк аПкежкОйж ОбіОоіРкжйж ОаС лОижбСй гия 

ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб; 
а) е ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС: 
 гия биОУкСвС УлСджбОккя пж лТСйжУиСбСї лПТПТСазж ОаС кО СаУявж 

бмТОпПкСвС/еілУСбОкСвС/екжсПкСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 
 аФгь-язжй ікржй СУСаОй - кП лиОмкжзОй лСгОмзФ. 

ИУСаО, язО ббСежмь/бжбСежмь лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж / 
еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, еСаСб'яеОкО УзиОУмж ОзожекФ кОзиОгкФ б СгкСйФ 
лТжйіТкжзФ кО лігУмОбі гОкжХ біглСбігкСї йжмкСї гПзиОТОоії. 

ИУСаО, язО УзиОиО ОзожекФ кОзиОгкФ б СгкСйФ лТжйіТкжзФ, еСаСб'яеОкО еОТПєУмТФбОмж 
мОзФ ОзожекФ кОзиОгкФ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ИУСаО, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, еСаСб'яеОкО УзиОУмж ОзожекФ кОзиОгкФ б 
гбСХ лТжйіТкжзОХ Ф ТОеі ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС: 

О) е ОзожекСвС УзиОгФ гС ікрСвС ОзожекСвС УзиОгФ, б мСйФ пжУиі пПТПе мТФаСлТСбіг ОаС е 
бжзСТжУмОккяй ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС, Ф ТОеі язсС гС ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС мОзжР ікржР ОзожекжР УзиОг ФдП бігСйжР; 

а) е ОзожекСвС УзиОгФ гС ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС; 
б) е ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС гС ікрСвС ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС; 
в) е ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС гС ОзожекСвС УзиОгФ. 
ИУСаО, язО УзиОиО ОзожекФ кОзиОгкФ б гбСХ лТжйіТкжзОХ, еСаСб'яеОкО еОТПєУмТФбОмж 

лПТржР лТжйіТкжз мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, О 
гТФвжР лТжйіТкжз мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї б гПкь її УзиОгОккя кОгіУиОмж ТСелСТягкжзФ 
ОзожекСвС УзиОгФ - СмТжйФбОпФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

КСелСТягкжз ОзожекСвС УзиОгФ / ТСелСТягкжз ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС - 
СмТжйФбОп лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еСаСб'яеОкжР еОТПєУмТФбОмж гТФвжР лТжйіТкжз 
мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ ліУия ТПєУмТОоії лПТрСвС 
лТжйіТкжзО мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ мО СмТжйОккя 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кО ОзожекжР УзиОг / ОзожекжР УзиОг лПТПУФбкжР. 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ СгкСпОУкС є СУСаСю, язО ТПОиіеФє мО СмТжйФє лОиькП ОаС УлжТм 
ПмжиСбжР, УзиОгОккя мО ТПєУмТОоія ОзожекжХ кОзиОгкжХ Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ егіРУкююмьУя 
Ф бУмОкСбиПкСйФ ожй лФкзмСй лСТягзФ гия УзиОгОккя мО ТПєУмТОоії ОзожекжХ кОзиОгкжХ Ф 
гбСХ лТжйіТкжзОХ. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ - ТСелСТягкжз ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС, ОзожекжР УзиОг 
лПТПУФбкжР язСвС бжзСТжУмСбФбОбУя лТж ббПеПккі лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж, еОбдгж УзиОгОє Озожекі кОзиОгкі лТж ТПОиіеОоії мОзСвС лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС е мОзСвС ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС гС ікрСвС ОзожекСвС УзиОгФ 
лПТПУФбкСвС ОаС ОзожекСвС УзиОгФ. 

ЙПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, сС лПТПйісФємьУя мО/ОаС 
еаПТівОємьУя Ф мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі, біг СгкСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя гС ікрСвС 
ббОдОємьУя ТПОиіеОоією лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС е СгкСвС ОзожекСвС УзиОгФ 
лПТПУФбкСвС гС ікрСвС. ЙТж оьСйФ УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, біг язСвС лПТПХСгжмь лТОбС 
биОУкСУмі кО мОзП лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, ббОдОємьУя СУСаСю, язО ТПОиіеФє лОиькП, О 
УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, гС язСвС лПТПХСгжмь лТОбС биОУкСУмі кО мОзП лОиькП ОаС УлжТм 
ПмжиСбжР, ббОдОємьУя СмТжйФбОпПй лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС. 
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231.4. ЙТОбС кО УзиОгОккя ОзожекжХ кОзиОгкжХ кОгОємьУя бжзиюпкС СУСаОй, 
еОТПєУмТСбОкжй яз лиОмкжзж ОзожекСвС лСгОмзФ б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 212 
оьСвС КСгПзУФ. 

231.5. ЙТж ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС СУСаО, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС 
УлжТм ПмжиСбжР, еСаСб'яеОкО б ФУмОкСбиПкі мПТйікж УзиОУмж ОзожекФ кОзиОгкФ, 
еОТПєУмТФбОмж її б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, мОзО ТПєУмТОоія ббОдОємьУя 
кОгОккяй ОзожекСї кОзиОгкСї СмТжйФбОпФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС. Азожекі 
кОзиОгкі, язі кП кОгОюмьУя СмТжйФбОпФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, мО Озожекі кОзиОгкі 
/ ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя, УзиОгПкі еО СлПТОоіяйж е ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя мО ніежпкжй СУСаОй, язі кП є лиОмкжзОйж ОзожекСвС 
лСгОмзФ, мОзСд лігиявОюмь ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

231.6. КПєУмТОоія б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ егіРУкюємьУя: 
 ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ лТж ТПОиіеОоії лОиькСвС пПТПе лОижбСТСегОбОиькФ 

ОаС СижбСТСегОбОиькФ зСиСкзФ Ф лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ е ОзожекСвС 
УзиОгФ, язжР є йіУоПй ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, кО язП СмТжйОкС иіоПкеію кО 
лТОбС ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, - кП ліекірП л'ямкОгоямж зОиПкгОТкжХ гкіб, 
кОУмФлкжХ еО гОмСю їХ УзиОгОккя; 

 лПТрСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї лТж ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС е ОзожекСвС УзиОгФ - Ф гПкь УзиОгОккя мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї, ОиП кП 
ліекірП егіРУкПккя СлПТОоії е ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС е ОзожекСвС 
УзиОгФ; 

 лПТрСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї лТж ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС е ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС гС ікрСвС ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС 
- Ф гПкь УзиОгОккя мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї, ОиП кП ліекірП егіРУкПккя СлПТОоії е 
ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС е ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС; 

 лПТрСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї лТж ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС е ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС гС ОзожекСвС УзиОгФ - ліУия нОзмжпкСвС 
СмТжйОккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кО ОзожекжР УзиОг, ОиП кП ліекірП мТьСХ 
зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гОмСю УзиОгОккя ОзожекСї кОзиОгкСї; 

 лПТрСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї лТж ТПОиіеОоії лОиькСвС е ОзожекСвС УзиОгФ 
лПТПУФбкСвС гС лОижбкСвС аОзФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, СаиОгкОккя ОаС лТжУмТСю, гС 
йіУоя еаПТівОккя лОиькСвС, язП кП є Озожекжй УзиОгСй, - лТСмявСй мТьСХ 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя нОзмжпкСвС СмТжйОккя лОиькСвС; 

 лПТрСвС лТжйіТкжзО ебПгПкСї ОзожекСї кОзиОгкСї мО ОзожекСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї 
кО СлПТОоії, бжекОпПкі б ліглФкзмі 1 ліглФкзмФ 229.8.10 лФкзмФ 229.8 УмОммі 229 оьСвС 
КСгПзУФ, - кП ліекірП 15 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя їХ УзиОгОккя; 

 ОзожекСї кОзиОгкСї лТж ббПеПккі лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж - кП ліекірП гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй СнСТйиПккя кОиПдкжй пжкСй йжмкСї 
гПзиОТОоії; 

 лПТрСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї, сС УзиОгОємьУя лТж бжбПеПккі лОиькСвС еО 
йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, - лТСмявСй мТьСХ зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя нОзмжпкСвС 
бжбПеПккя лОиькСвС еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, сС лігмбПТгдПкС кОиПдкжй 
пжкСй СнСТйиПкСю йжмкСю гПзиОТОоією; 

 гТФвСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї - ліУия нОзмжпкСвС СмТжйОккя лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС кО ОзожекжР УзиОг / ОзожекжР УзиОг лПТПУФбкжР, ОиП кП ліекірП 
мТьСХ зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй СмТжйОккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС кО ОзожекжР УзиОг / ОзожекжР УзиОг лПТПУФбкжР ТСелСТягкжзСй 
ОзожекСвС УзиОгФ / ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС - СмТжйФбОпПй лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

 ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя - кП ліекірП мТьСХ зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гОмСю 
РСвС УзиОгОккя. 
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ЙігмбПТгдПккяй СУСаі, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, лТС лТжРкяммя її 
ОзожекСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ є збжмОкоія б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі Ф мПзУмСбСйФ нСТйОмі, язО кОгУжиОємьУя 
лТСмявСй СлПТОоіРкСвС гкя. 

З йПмСю СмТжйОккя ОзожекСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, еОТПєУмТСбОкжХ б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, СмТжйФбОп лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кОгУжиОє 
б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі еОлжм гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ кОзиОгкжХ, еО язжй СмТжйФє б 
ПиПзмТСккСйФ бжвиягі лСбігСйиПккя лТС ТПєУмТОоію ОзожекСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ мО ОзожекФ кОзиОгкФ / ТСеТОХФкСз 
зСТжвФбОккя б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі. МОзі ОзожекО кОзиОгкО / ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя 
ббОдОюмьУя еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ мО СмТжйОкжйж 
СмТжйФбОпПй лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

З йПмСю СмТжйОккя СУСаСю, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, еОТПєУмТСбОкСвС б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, сС лігиявОє ТПєУмТОоії б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ СмТжйФбОпПй лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, мОзО 
СУСаО, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, кОгУжиОє б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі еОлжм гС 
ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ кОзиОгкжХ, еО язжй СмТжйФє б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі 
лСбігСйиПккя лТС ТПєУмТОоію ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ мО ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі. МОзжР ТСеТОХФкСз 
зСТжвФбОккя ббОдОємьУя еОТПєУмТСбОкжй б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ мО 
СмТжйОкжй СУСаСю, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР. 

ИУСаО, язО бжгОиО лСгОмзСбжР бПзУПиь евігкС е ліглФкзмСй 229.8.10 лФкзмФ 229.8 УмОммі 
229 оьСвС КСгПзУФ, йОє лТОбС СмТжйФбОмж лСбігСйиПккя б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі е 
ікнСТйОоією сСгС бУіХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ, б язжХ еОекОпПкжР бжгОкжР кПю лСгОмзСбжР бПзУПиь, еО еОлжмСй гС ЄгжкСвС 
ТПєУмТФ ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ДОмСю мО пОУСй кОгОккя ОзожекСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б 
ПиПзмТСккСйФ бжвиягі гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, є гОмО мО пОУ, еОнізУСбОкі Ф збжмОкоії. 

ЯзсС кОгіУиОкі Озожекі кОзиОгкі мО/ОаС ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя УнСТйСбОкС е 
лСТФрПккяй бжйСв, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 231.1 оієї УмОммі, лТСмявСй СлПТОоіРкСвС гкя 
СмТжйФбОпФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС / СУСаі, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм 
ПмжиСбжР, кОгУжиОємьУя збжмОкоія б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі Ф мПзУмСбСйФ нСТйОмі лТС 
кПлТжРкяммя їХ б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі іе еОекОпПккяй лТжпжк. 

ЯзсС лТСмявСй СлПТОоіРкСвС гкя кП кОгіУиОкС збжмОкоії лТС лТжРкяммя ОаС кПлТжРкяммя, 
мОзі ОзожекО кОзиОгкО / ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя ббОдОюмьУя еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ЙігмбПТгдПккя кОгОккя гТФвСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї СмТжйФбОпФ лОиькСвС 
ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ мО СмТжйОккя е 
ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ кОзиОгкжХ гТФвСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї 
егіРУкюємьУя еО лТОбжиОйж, лПТПгаОпПкжйж ожй ТСегіиСй гия лігмбПТгдПккя кОгОккя, 
ТПєУмТОоії мО СмТжйОккя е ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ кОзиОгкжХ ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, 
язі ТПєУмТФюмьУя СмТжйФбОпОйж лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

ИмТжйФбОп лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС йОє лТОбС ебіТямж гОкі СмТжйОкСї ОзожекСї 
кОзиОгкСї кО біглСбігкіУмь е гОкжйж ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж ОзожекФ кОзиОгкФ мО/ОаС ТСеТОХФкСз 
зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, б язіР еОвОиькжР СаУяв ТПОиіеСбОкСвС 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кП лПТПбжсФє СаУяв, СапжУиПкжР біглСбігкС гС лФкзмФ 232.3 
УмОммі 232 оьСвС КСгПзУФ. 

ЯзсС СаУяв, бжекОпПкжР біглСбігкС гС лФкзмФ 232.3 УмОммі 232 оьСвС КСгПзУФ, є йПкржй 
еО СаУяв лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС б ОзожекіР кОзиОгкіР мО/ОаС ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя, язі лиОмкжз лСгОмзФ лСбжкПк еОТПєУмТФбОмж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
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кОзиОгкжХ, лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лПТПТОХФбОмж гС аюгдПмФ УФйФ зСрміб Ф ТСейіТі 
ОзожекСвС лСгОмзФ еО біглСбігкжР СаУяв ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, 
УОйСУміРкС ТСеТОХСбОкСвС еО УмОбзОйж, лПТПгаОпПкжйж ліглФкзмОйж 215.3.1 ОаС 215.3.4 
лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ, мО еОТПєУмТФбОмж еОябзФ кО лСлСбкПккя СаУявФ 
еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії 
лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

К ТОеі бжябиПккя мПХкіпкСї лСйжизж Ф лТСвТОйкСйФ еОаПелПпПккі ОаС лТСвТОйкжХ 
УзиОгСбжХ, лТСвТОйкС-ОлОТОмкСйФ ФУмОмзФбОккі, зОкОиОХ еб'яезФ, нФкзоіСкФбОккі 
ПиПзмТСккСвС ожнТСбСвС ліглжУФ (гОиі - лТСбПгПккя мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя), сС 
ФкПйСдижбиює ТПєУмТОоію ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС ТСейіУмжмж кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі 
лСбігСйиПккя лТС бжябиПккя мОзСї мПХкіпкСї лСйжизж іе еОекОпПккяй гОмж мО пОУФ її 
лСпОмзФ, бджмж бУіХ кПСаХігкжХ еОХСгіб гия бігкСбиПккя ТПєУмТОоії ОзожекжХ кОзиОгкжХ / 
ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, еО ТПеФиьмОмОйж язжХ 
ТСейіУмжмж кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі лСбігСйиПккя лТС ФУФкПккя мПХкіпкСї лСйжизж 
іе еОекОпПккяй гОмж мО пОУФ її еОбПТрПккя. 

К лПТіСг лТСбПгПккя мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя, Ф ТОеі кПйСдижбСУмі еОТПєУмТФбОмж 
ОзожекФ кОзиОгкФ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, гСебСияємьУя лПТПйісПккя 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж еО кОябкСУмі мСбОТкС-
мТОкУлСТмкСї кОзиОгкСї, язО лСбжккО йіУмжмж ікнСТйОоію е біглСбігкСї ОзожекСї кОзиОгкСї, 
мО лОлПТСбСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї, ліглжУОкСї СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО її 
УзиОгОккя. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лТСмявСй мТьСХ зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя бігкСбиПккя 
ТПєУмТОоії ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ еОТПєУмТФбОмж бУі Озожекі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя, вТОкжпкжР мПТйік 
ТПєУмТОоії язжХ лТжлОгОє кО лПТіСг іУкФбОккя мПХкіпкСї лСйжизж. 

ОмТОнкі УОкзоії еО кПУбСєпОУкФ ТПєУмТОоію ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб 
зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, вТОкжпкжР мПТйік ТПєУмТОоії язжХ 
лТжлОгОє кО лПТіСг іУкФбОккя мПХкіпкСї лСйжизж, кП еОУмСУСбФюмьУя. 

231.7. ЯзсС ліУия ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС бігаФбОємьУя лСбПТкПккя 
пОУмжкж пж бУьСвС СаУявФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС СУСаі, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС 
УлжТм ПмжиСбжР, ОаС бжкжзОє лСмТПаО Ф бжлТОбиПккі лСйжиСз, гСлФсПкжХ лТж УзиОгОккі 
ОзожекСї кОзиОгкСї, лСзОекжзж мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї лігиявОюмь зСТжвФбОккю рияХСй 
УзиОгОккя ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя мО ТПєУмТОоії РСвС б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ: 

 СУСаСю, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, язсС лПТПгаОпОємьУя еаіиьрПккя 
СаУявіб ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС ОаС язсС зСТжвФбОккя 
лСзОекжзіб Ф лігУФйзФ кП ейікює СаУяв ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС; 

 СмТжйФбОпПй лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, язсС лПТПгаОпОємьУя ейПкрПккя 
СаУявіб ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, гия пСвС СУСаО, язО ТПОиіеФє 
лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, кОгУжиОє УзиОгПкжР ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя 
СмТжйФбОпФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС. ЙТж оьСйФ СУСаО, сС ТПОиіеФє лОиькП 
ОаС УлжТм ПмжиСбжР, йОє лТОбС ейПкржмж СаУяв ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС еО мОзжй ТСеТОХФкзСй зСТжвФбОккя ліУия РСвС ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ СмТжйФбОпПй лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

КСеТОХФкСз зСТжвФбОккя, УзиОгПкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ гС ОзожекжХ кОзиОгкжХ е 
ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кП лиОмкжзОй ОзожекСвС лСгОмзФ, ОаС ТСеТОХФкСз 
зСТжвФбОккя, УзиОгПкжР еО ікржйж СлПТОоіяйж, кід ТПОиіеОоія лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС СмТжйФбОпОй лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, лігиявОє ТПєУмТОоії Ф ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ. 
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ЛзиОгОккя ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя егіРУкюємьУя Ф мОзіР УОйіР зіиьзСУмі лТжйіТкжзіб, яз 
і зіиьзіУмь лТжйіТкжзіб ОзожекСї кОзиОгкСї, гС язСї бСкж УзиОгОюмьУя, зТій ТСеТОХФкзіб 
зСТжвФбОккя, УзиОгПкжХ гС ОзожекСї кОзиОгкСї, Ф язіР еОекОпПкі лСйжизСбі ТПзбіежмж СУСаж, 
язО СмТжйФє лОиькП, ОаС гСлФсПкі лСйжизж Ф бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж "е" мО "ж" лФкзмФ 231.1 
оієї УмОммі ТПзбіежмОХ ОзожекСвС УзиОгФ ОаС ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС, кО язжР 
СмТжйОкС лОиькП, ОаС ОзожекСї кОзиОгкСї кО СлПТОоію е ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, язО кП бігаФиОУя. 

К ТОеі еОекОпПккя лиОмкжзСй лСгОмзФ б ОзожекіР кОзиОгкіР лСйжизСбжХ ТПзбіежміб 
СУСаж, язО СмТжйФє лОиькП, ОаС гСлФсПккя лСйжизж Ф бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж "е" мО "ж" 
лФкзмФ 231.1 оієї УмОммі ТПзбіежмОХ ОзожекСвС УзиОгФ ОаС ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС, кО 
язжР СмТжйОкС лОиькП, ОаС УзиОгОккя ОзожекСї кОзиОгкСї кО СлПТОоію е ТПОиіеОоії 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, язО кП бігаФиОУя, мО ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї (лПТрСвС лТжйіТкжзО мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї) 
лиОмкжзСй лСгОмзФ УзиОгОємьУя ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя гС мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї: 

 б СгкСйФ лТжйіТкжзФ - гия зСТжвФбОккя УзиОгПкСї б СгкСйФ лТжйіТкжзФ ОзожекСї 
кОзиОгкСї; 

 б СгкСйФ лТжйіТкжзФ - гия зСТжвФбОккя УзиОгПкСї Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ ОзожекСї 
кОзиОгкСї, гТФвжР лТжйіТкжз язСї кП еОТПєУмТСбОкжР СмТжйФбОпПй б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 

 Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ - гия зСТжвФбОккя УзиОгПкСї Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ ОзожекСї 
кОзиОгкСї, гТФвжР лТжйіТкжз язСї еОТПєУмТСбОкжР СмТжйФбОпПй б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

КСеТОХФкСз зСТжвФбОккя гС ОзожекСї кОзиОгкСї, Ф язіР еОекОпПкі лСйжизСбі ТПзбіежмж 
СУСаж, язО СмТжйФє лОиькП, ОаС гСлФсПкі лСйжизж Ф бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж "е" мО "ж" 
лФкзмФ 231.1 оієї УмОммі ТПзбіежмОХ ОзожекСвС УзиОгФ ОаС ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС, кО 
язжР СмТжйОкС лОиькП, ОаС ОзожекСї кОзиОгкСї кО СлПТОоію е ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС, язО кП бігаФиОУя, ТПєУмТФємьУя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ: 

 СУСаСю, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, - ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя, 
УзиОгПкжР б СгкСйФ лТжйіТкжзФ; 

 СмТжйФбОпПй лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС - ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя, УзиОгПкжР Ф 
гбСХ лТжйіТкжзОХ. 

231.8. ЄгжкжР ТПєУмТ ОзожекжХ кОзиОгкжХ лТОоює лСУміРкС (24 вСгжкж сСгПккС), зТій 
пОУФ, кПСаХігкСвС гия РСвС мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя. 

МПХкіпкП СаУиФвСбФбОккя ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ кОзиОгкжХ лТСбСгжмьУя Ф пОУСбі 
лТСйідзж е кПекОпкСю зіиьзіУмю ТПєУмТОоії ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя. 

ІкнСТйОоія лТС еОлиОкСбОкжР пОУ мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ ТСейісФємьУя кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кП ліекірП кід еО 24 вСгжкж гС лСпОмзФ 
лТСбПгПккя мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя. 

ЙСТягСз бПгПккя ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ кОзиОгкжХ бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

231.9. ВжябиПккя ТСеаідкСУмПР гОкжХ гПзиОТОоіР е ОзожекСвС лСгОмзФ лиОмкжзО 
лСгОмзіб мО гОкжХ ЄгжкСвС ТПєУмТФ ОзожекжХ кОзиОгкжХ є лігУмОбСю гия лТСбПгПккя 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї бжїекСї лПТПбіТзж СУСаж, язО 
ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, мО Ф біглСбігкжХ бжлОгзОХ СмТжйФбОпО лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

231.10. К ТОеі лСТФрПккя СУСаСю, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, лСТягзФ 
еОлСбкПккя мО/ОаС лСТягзФ ТПєУмТОоії ОзожекСї кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ СмТжйФбОп лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС йОє лТОбС лТСмявСй 60 зОиПкгОТкжХ 
гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, лСгОмж гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еОябФ іе УзОТвСю кО мОзФ СУСаФ, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм 
ПмжиСбжР. ДС еОябж гСгОюмьУя зСлії лПТбжккжХ гСзФйПкміб, УзиОгПкжХ біглСбігкС гС 
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ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі", сС 
лігмбПТгдФюмь нОзм СмТжйОккя мОзСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, ОаС гСгОмзСбі 
лжУьйСбі лСяУкПккя УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, язжР нОзмжпкС кП СмТжйФбОб лОиькП ОаС 
УлжТм ПмжиСбжР, ОиП еОекОпПкжР б ОзожекіР кОзиОгкіР, еОТПєУмТСбОкіР б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ, яз СмТжйФбОп лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

ЗОгХСгдПккя мОзСї еОябж іе УзОТвСю є лігУмОбСю гия лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї 
лСеОлиОкСбСї бжїекСї лПТПбіТзж еОекОпПкСї СУСаж, язО ТПОиіеФє лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР. 

ЛмОммя 232. ДиПзмТСккП ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС 
232.1. К УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС 

б ТСеТіеі лиОмкжзіб лСгОмзФ - ТСелСТягкжзіб ОзожекжХ УзиОгіб / ОзожекжХ УзиОгіб 
лПТПУФбкжХ мО ОзожекжХ УзиОгіб / ОзожекжХ УзиОгіб лПТПУФбкжХ еО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї 
лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД мО ФйСбкжй зСгСй бПгПмьУя СзТПйС Саиіз СаУявіб лОиькСвС 
ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС: 

 СлСгОмзСбФюмьУя Озожекжй лСгОмзСй, Ф мСйФ пжУиі СзТПйС еО зСдкСю бігйіккСю 
УмОбзСю лСгОмзФ; 

 СлСгОмзСбФюмьУя кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 229 оьСвС КСгПзУФ; 
 кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю; 
 ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя. 

ИаУявж ббПеПкСвС кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС 
СаиізСбФюмьУя б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ 
ПмжиСбСвС б мОзіР лСУиігСбкСУмі: 

1) еОТОХСбФюмьУя ОбмСйОмжпкС кО лігУмОбі СнСТйиПкжХ кОиПдкжй пжкСй йжмкжХ 
гПзиОТОоіР Ф ТСеТіеі лиОмкжзіб лСгОмзФ мО ФйСб СлСгОмзФбОккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС еО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД; 

2) ТСелСгіияюмьУя йід Озожекжйж УзиОгОйж лПТПУФбкжйж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя ліг пОУ 
мОзСвС ббПеПккя, ОаС Озожекжйж УзиОгОйж, язі є иіоПкеіРкжйж йжмкжйж УзиОгОйж, кО язжХ 
егіРУкюємьУя йжмкП СнСТйиПккя, кО лігУмОбі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ - ТСелСТягкжзСй 
мОзжХ ОзожекжХ УзиОгіб лПТПУФбкжХ/ОзожекжХ УзиОгіб. 

ВПгПккя СаиізФ СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС егіРУкює оПкмТОиькжР СТвОк 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
ТСейісФє кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі бігСйСУмі сСгС еОТПєУмТСбОкжХ Ф УжУмПйі 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС ОзожекжХ УзиОгіб е 
ФкінізСбОкжйж кСйПТОйж мО ОгТПУОйж їХ йіУоПекОХСгдПккя. 

ИгжкжоПю СаиізФ СаУявіб лОиькСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії 
лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС є иімТж, лТжбПгПкі гС мПйлПТОмФТж 15° C, - гия лОиькСвС мО 
гПзОиімТж 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ, лТжбПгПкі гС мПйлПТОмФТж 20° C, - гия УлжТмФ 
ПмжиСбСвС. ЙТж оьСйФ біглФсПкі иімТж б йіУояХ ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, кО язі 
СмТжйОкС иіоПкеію кО лТОбС ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, гия оіиПР оьСвС ТСегіиФ 
ббОдОюмьУя яз иімТж, лТжбПгПкі гС мПйлПТОмФТж 15° C. МОзі Сгжкжоі СаиізФ гия лОиькСвС мО 
УлжТмФ ПмжиСбСвС лСбжккі бжзСТжУмСбФбОмжУя б лПТбжккжХ аФХвОимПТУьзжХ гСзФйПкмОХ, 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя гС ОзожекжХ кОзиОгкжХ, гПзиОТОоії е 
ОзожекСвС лСгОмзФ. 

ЛжУмПйО ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС 
еОаПелПпФє ОбмСйОмжпкжР Саиіз Ф ТСеТіеі лиОмкжзіб лСгОмзФ - ТСелСТягкжзіб ОзожекжХ 
УзиОгіб / ОзожекжХ УзиОгіб лПТПУФбкжХ еО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ 
ЗДД: 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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 СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС б ТСеТіеі ОзожекжХ УзиОгіб / ОзожекжХ УзиОгіб 
лПТПУФбкжХ, сС йіУмямьУя Ф бжгОкжХ мО СмТжйОкжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ мО 
ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 

 СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, бжТСаиПкСвС кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ОаС 
ббПеПкСвС кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, е язжХ УлиОпПкС ОзожекжР лСгОмСз, язі 
СлСгОмзСбФюмьУя кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 229 оьСвС КСгПзУФ, кП 
лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю ОаС ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя б ТСеТіеі ОзожекжХ 
УзиОгіб / ОзожекжХ УзиОгіб лПТПУФбкжХ; 

 СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, кО язі лиОмкжзж лСгОмзФ еОТПєУмТФбОиж 
еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еО ТОХФкСз 
зСрміб, УлиОпПкжХ гС аюгдПмФ, б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії 
лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС б ТСеТіеі ОзожекжХ УзиОгіб / ОзожекжХ УзиОгіб 
лПТПУФбкжХ; 

 УФй УлиОпПкСвС ОзожекСвС лСгОмзФ, еО ТОХФкСз язжХ лиОмкжзж лСгОмзФ йСдФмь 
еОТПєУмТФбОмж еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

 СаУявіб еОижрзіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС б ТСеТіеі ОзожекжХ УзиОгіб / 
ОзожекжХ УзиОгіб лПТПУФбкжХ, кО язі лиОмкжзж лСгОмзФ йОюмь лТОбС еОТПєУмТФбОмж 
Озожекі кОзиОгкі мО ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ЛжУмПйО ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС лТОоює 
лСУміРкС (24 вСгжкж сСгПккС), зТій пОУФ, кПСаХігкСвС гия її мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя. 

МПХкіпкП СаУиФвСбФбОккя УжУмПйж ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО 
УлжТмФ ПмжиСбСвС лТСбСгжмьУя Ф пОУСбі лТСйідзж е кПекОпкСю зіиьзіУмю ебПТкПкь гС кПї 
лиОмкжзіб ОзожекСвС лСгОмзФ. 

ІкнСТйОоія лТС еОлиОкСбОкжР пОУ мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя УжУмПйж ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС ТСейісФємьУя кО СніоіРкСйФ бПа-
УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кП 
ліекірП кід еО 24 вСгжкж гС лСпОмзФ лТСбПгПккя мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя. 

ЙСТягСз ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС мО 
ТПєУмТОоії лиОмкжзіб лСгОмзіб - ТСелСТягкжзіб ОзожекжХ УзиОгіб / ОзожекжХ УзиОгіб 
лПТПУФбкжХ, ОзожекжХ УзиОгіб / ОзожекжХ УзиОгіб лПТПУФбкжХ Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

232.2. ЙиОмкжзОй ОзожекСвС лСгОмзФ ОбмСйОмжпкС бігзТжбОюмьУя СаиізСбі зОТмзж б 
УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС еО зСдкжй 
зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД. 

232.3. ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж Озожекі кОзиОгкі мО/ОаС ТСеТОХФкзж 
зСТжвФбОккя, О мОзСд зСТжвФбОккя гС еОябСз кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ кО СаУяв ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС 
ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД (∑АЗОзи), 
СапжУиПкжР еО мОзСю нСТйФиСю: 

∑АЗОзи = ∑АЗОзиИмТ + ∑АЖжмк + ∑ЗОябзжЙСлСбк - ∑КСТжвЗОябзжЙСлСбк - ∑АЗОзиВжг - 
∑ВмТОм - ∑АЖжмкДзУлСТм, 

гП: 
∑АЗОзиИмТ - еОвОиькжР СаУяв лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еО СмТжйОкжйж лиОмкжзСй 

лСгОмзФ Озожекжйж кОзиОгкжйж, еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, 
сС лігмбПТгдПкС гТФвжй лТжйіТкжзСй ОзожекСї кОзиОгкСї, еОТПєУмТСбОкжй б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, мО ТСеТОХФкзОйж зСТжвФбОккя гС мОзжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ, 
еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 

∑АЖжмк - еОвОиькжР СаУяв лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, ббПеПкСвС кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, СнСТйиПкСвС кОиПдкжй пжкСй йжмкжйж гПзиОТОоіяйж, е язСвС УлиОпПкС ОзожекжР 
лСгОмСз, ОаС язжР СлСгОмзСбФємьУя кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 229 оьСвС КСгПзУФ; 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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∑ЗОябзжЙСлСбк - еОвОиькжР СаУяв лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еО СнСТйиПкжйж мО 
еОТПєУмТСбОкжйж б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ 
ПмжиСбСвС еОябзОйж кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, іе 
УлжУОккяй е СаиізСбжХ зОТмСз вТСрСбжХ зСрміб ОзожекСвС лСгОмзФ, УлиОпПкСвС гС 
аюгдПмФ, сС гСТібкююмь УФйі ОзожекСвС лСгОмзФ гия біглСбігкСвС СаУявФ лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

∑КСТжвЗОябзжЙСлСбк - еОвОиькжР СаУяв лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еО СнСТйиПкжйж 
мО еОТПєУмТСбОкжйж б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ 
ПмжиСбСвС зСТжвФбОккяйж гС еОябСз кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, еО язжйж ейПкрФємьУя лСлПТПгкьС еаіиьрПкжР СаУяв еОижрзФ лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

∑АЗОзиВжг - еОвОиькжР СаУяв лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еО бжгОкжйж лиОмкжзСй 
лСгОмзФ Озожекжйж кОзиОгкжйж, еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, 
мО ТСеТОХФкзОйж зСТжвФбОккя гС мОзжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 

∑ВмТОм - еОвОиькжР СаУяв лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС бмТОпПкСвС, яз б йПдОХ, мОз і 
лСкОг бУмОкСбиПкі кСТйж бмТОм, еілУСбОкСвС, екжсПкСвС, бзиюпОюпж бжлОгзж бкОУиігСз 
ОбОТії, лСдПді, лСбПкі, ікржХ нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк пж е ікрСї лТжпжкж, лСб'яеОкСї е 
лТжТСгкжй ТПеФиьмОмСй, О мОзСд бкОУиігСз бжлОТСбФбОккя б лТСоПУі бжТСакжомбО, 
СаТСазж, лПТПТСазж, еаПТівОккя пж мТОкУлСТмФбОккя мОзСвС лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, 
сС еОУбігпПкі біглСбігкжй ОзмСй бмТОмж, лУФбОккя пж екжсПккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, еОекОпПкжР б ОзожекіР кОзиОгкіР / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, еОТПєУмТСбОкіР б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 

∑АЖжмкДзУлСТм - еОвОиькжР СаУяв лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, бжбПеПкСвС еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, СнСТйиПкСвС кОиПдкжй пжкСй йжмкжйж гПзиОТОоіяйж, кО язжР 
УзиОгПкі Озожекі кОзиОгкі, еОТПєУмТСбОкі б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

Азожекі кОзиОгкі, язі лПТПгаОпОюмь бігбОкмОдПккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кО 
ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 229 оьСвС КСгПзУФ, йСдФмь аФмж бжлжУОкі б йПдОХ иійімФ 
збСм, бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж гия СмТжйФбОпіб мОзСвС лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

ЗйікО лСзОекжзО ∑АЗОзиВжг бігаФбОємьУя Ф гПкь ТПєУмТОоії ОзожекСї кОзиОгкСї б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, О ейікО лСзОекжзО ∑АЗОзиИмТ - Ф гПкь ТПєУмТОоії 
гТФвСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї (лТж ббПеПккі лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж - Ф гПкь ТПєУмТОоії лПТрСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї) б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ЙТж ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС е ОзожекСвС УзиОгФ гС ікрСвС ОзожекСвС 
УзиОгФ е бжзСТжУмОккяй ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС, Ф ТОеі язсС гС ТПОиіеОоії лОиькСвС 
ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС мОзжР ікржР ОзожекжР УзиОг ФдП бігСйжР: 

 Ф гПкь ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ лПТрСвС лТжйіТкжзО 
ОзожекСї кОзиОгкСї егіРУкюємьУя ейікО лСзОекжзО ∑АЗОзиВжг лС ОзожекСйФ УзиОгФ; 

 Ф гПкь ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ гТФвСвС лТжйіТкжзО 
ОзожекСї кОзиОгкСї егіРУкюємьУя ейікО лСзОекжзО ∑АЗОзиИмТ лС мОзСйФ ікрСйФ 
ОзожекСйФ УзиОгФ; 

 лСзОекжзж ∑АЗОзиИмТ мО ∑АЗОзиВжг лС ОзожекСйФ УзиОгФ лПТПУФбкСйФ кП 
ейікююмьУя. 

К лиОмкжзО лСгОмзФ - СмТжйФбОпО лОиькСвС ейікО лСзОекжзО ∑АЗОзиИмТ кП бігаФбОємьУя 
кО СаУявж лОиькСвС, сС ТПОиіеФємьУя: 

 е ОзожекСвС УзиОгФ, язжР є йіУоПй ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, кО язП СмТжйОкС 
иіоПкеію кО лТОбС ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, пПТПе лОижбСТСегОбОиькі ОаС 
СижбСТСегОбОиькі зСиСкзж Ф лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ОаС б мОТФ 
УлСджбОпО; 
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 е ОзожекСвС УзиОгФ, язжР кП є йіУоПй ТСегТіакСї мСТвібиі лОиькжй, пПТПе 
лОижбСТСегОбОиькі ОаС СижбСТСегОбОиькі зСиСкзж Ф лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкСвС 
еОУСаФ; 

 е ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС Ф лОижбкжР аОз мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, СаиОгкОккя 
ОаС лТжУмТСю. 

232.4. ЙСТягСз ТПєУмТОоії еОябСз кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ 
ПмжиСбСвС. 

232.4.1. ЗОябзж кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС б УжУмПйі 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС лСбжккі йіУмжмж 
мОзі СаСб'яезСбі лСия (ТПзбіежмж): 

О) лСТягзСбжР кСйПТ еОябзж; 
а) гОмО УзиОгОккя еОябзж; 
б) лСбкО ОаС УзСТСпПкО кОебО юТжгжпкСї СУСаж ОаС лТіебжсП, ій'я мО лС аОмьзСбі 

ніежпкСї СУСаж, еОТПєУмТСбОкСї яз лиОмкжз ОзожекСвС лСгОмзФ, - СУСаж, сС ТПєУмТФє еОябзФ 
кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

в) зСг ЄДКЙИК (гия юТжгжпкжХ СУіа) ОаС ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж 
лиОмкжзО лСгОмзіб (гия ніежпкжХ СУіа) лиОмкжзО лСгОмзФ, сС ТПєУмТФє еОябзФ кО 
лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

ґ) зСг мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД; 
г) СлжУ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 
П) СаУяв лОиькСвС б иімТОХ, лТжбПгПкжХ гС мПйлПТОмФТж 15° C, ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС б 

гПзОиімТОХ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ, лТжбПгПкжХ гС мПйлПТОмФТж 20° C гС еОТОХФбОккя б 
ЛжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС еО зСдкжй 
зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД; 

є) УмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ кО біглСбігкП лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, бУмОкСбиПкО кО 
гОмФ ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 

д) зФТУ ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС гіє кО лПТржР гПкь збОТмОиФ, б язСйФ 
егіРУкюємьУя ТПОиіеОоія лОиькСвС; 

е) УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ еО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД, 
ТСеТОХСбОкСвС еО УмОбзСю ОзожекСвС лСгОмзФ, лПТПгаОпПкСю ліглФкзмОйж 215.3.1 ОаС 
215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ, мО СаУявОйж лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, 
сС йіУмямьУя б мОзжХ еОябзОХ (зТій еОябСз кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС бігбОкмОдФємьУя кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 229 оьСвС 
КСгПзУФ, кП лігиявОє СлСгОмзФбОккю ОаС ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя); 

ж) кСйПТ мО гОмО еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф 
бжлОгзФ УзиОгОккя зСТжвФбОккя гС еОябСз кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 

і) СекОзО ФйСб СлСгОмзФбОккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС; 
ї) ФкінізСбОкжР кСйПТ ОзожекСвС УзиОгФ б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 

ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС ОаС кСйПТ ТПєУмТОоії мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ б 
ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкОХ біглСбігкСї гПТдОбж, язжР є Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй, кО 
язСйФ бжкжзОє лСмТПаО лСлСбкжмж СаУявж еОижрзіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

232.4.2. К ТОеі язсС Ф лиОмкжзО ОзожекСвС лСгОмзФ бжкжзОє лСмТПаО лСлСбкжмж СаУявж 
еОижрзіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС, бік йСдП еОТПєУмТФбОмж еОябзФ кО лСлСбкПккя 
СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еО ФйСбж: 

 кОябкСУмі кО СаиізСбіР зОТмоі УФй зСрміб УлиОпПкСвС ОзожекСвС лСгОмзФ, кП йПкрП 
кід УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкСвС е СаУявФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС 
Ф мОзіР еОябоі, - гия СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС СлСгОмзСбФюмьУя 
Озожекжй лСгОмзСй; 
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 аПе кОябкСУмі кО СаиізСбіР зОТмоі УФй зСрміб УлиОпПкСвС ОзожекСвС лСгОмзФ - гия 
СаУявіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС СлСгОмзСбФюмьУя кО ФйСбОХ, 
бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 229 оьСвС КСгПзУФ, ОаС кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю, ОаС 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя. 

КСрмж УлиОпПкСвС ОзожекСвС лСгОмзФ, язі СаиізСбФюмьУя б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС, еОТОХСбФюмьУя кО СзТПйі 
ТОХФкзж, бігзТжмі лиОмкжзФ ОзожекСвС лСгОмзФ б оПкмТОиькСйФ СТвОкі бжзСкОбпСї биОгж, сС 
егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб. 

232.4.3. К ТОеі язсС Ф лиОмкжзО ОзожекСвС лСгОмзФ б ТПеФиьмОмі ейікж ніежзС-ХійіпкжХ 
лСзОекжзіб лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС є кПСаХігкіУмь лТСбПУмж еаіиьрПккя СаУявіб 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еО лПбкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД і 
лТж оьСйФ СгкСпОУкС ейПкржмж СаУявж лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС еО ікржй зСгСй 
мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД, мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ йСдП СнСТйжмж еОябзФ кО 
лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, б язіР еОекОпОюмьУя СаУявж 
лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС еаіиьрФюмьУя мО сС ейПкрФюмьУя. 

ЙТж оьСйФ язсС УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ кО мОзП лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР є Тібкжйж, 
мС мОзО еОябзО СнСТйияємьУя е кФиьСбСю УФйСю ОзожекСвС лСгОмзФ і ТПєУмТФємьУя аПе 
УлжУОккя е СаиізСбСї зОТмзж вТСрСбжХ зСрміб УлиОпПкСвС ОзожекСвС лСгОмзФ. 

К ТОеі язсС УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ кО лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, СаУяв еОижрзіб язСвС 
еаіиьрФємьУя, є аіиьрСю, кід УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ кО лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, СаУяв 
еОижрзіб язСвС ейПкрФємьУя Ф еб'яезФ іе ейікСю їХ ніежзС-ХійіпкжХ лСзОекжзіб, еОябзО кО 
лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС СнСТйияємьУя кО УФйФ Тіекжоі 
УФй ОзожекСвС лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкжХ еО біглСбігкжйж УмОбзОйж е біглСбігкжХ СаУявіб 
еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС еаіиьрФюмьУя мО ейПкрФюмьУя, мО 
ТПєУмТФємьУя іе УлжУОккяй е СаиізСбСї зОТмзж вТСрСбжХ зСрміб б ТСейіТі мОзСї Тіекжоі. 

К ТОеі язсС УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ кО лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, СаУявж еОижрзіб 
язСвС еаіиьрФюмьУя, є йПкрСю, кід УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ кО лОиькП ОаС УлжТм ПмжиСбжР, 
СаУявж еОижрзіб язСвС ейПкрФюмьУя Ф еб'яезФ іе ейікСю їХ ніежзС-ХійіпкжХ лСзОекжзіб, 
еОябзО кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС СнСТйияємьУя е 
кФиьСбСю УФйСю ОзожекСвС лСгОмзФ і ТПєУмТФємьУя аПе лСбПТкПккя кО СаиізСбФ зОТмзФ 
вТСрСбжХ зСрміб УлиОпПкСвС ОзожекСвС лСгОмзФ. 

232.4.4. К ТОеі бжябиПккя лСйжиСз Ф еОТПєУмТСбОкжХ еОябзОХ кО лСлСбкПккя СаУявФ 
еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС б йПдОХ 365 гкіб 
еОТПєУмТФбОмж зСТжвФбОккя гС мОзСї еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС б йПдОХ лСежмжбкСвС екОпПккя лСзОекжзО ∑АЗОзи, бжекОпПкСвС 
біглСбігкС гС лФкзмФ 232.3 оієї УмОммі. ЙТж оьСйФ мОзП зСТжвФбОккя гС еОябзж кО 
лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС лСбжккС бігСаТОдОмжУя Ф 
гПзиОТОоії е ОзожекСвС лСгОмзФ еО лПТіСг, б язСйФ бігаФиСУя мОзП зСТжвФбОккя. 

232.4.5. ЛСТйО мО лСТягСз еОлСбкПккя еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС 
ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС мО зСТжвФбОккя гС еОябСз кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС 
ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО 
УлжТмФ ПмжиСбСвС еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 233. ЗіУмОбиПккя лСзОекжзіб СаУявіб СаівФ мО еОижрзіб лОиькСвС, лСзОекжзіб СаУявіб 
СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС 

233.1. Дия лПТПбіТзж лСбкСмж гПзиОТФбОккя мО УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ лиОмкжзОйж 
лСгОмзФ е СаУявіб ббПеПкСвС кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, бжТСаиПкСвС мО ТПОиіеСбОкСвС кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС егіРУкюємьУя ОбмСйОмжпкП 
еіУмОбиПккя лСзОекжзіб СаУявіб СаівФ мО еОижрзіб лОиькСвС, лСзОекжзіб СаУявіб СаівФ УлжТмФ 
ПмжиСбСвС (гОиі - еіУмОбиПккя). 
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233.2. ЗіУмОбиПккя егіРУкюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, Ф лСТягзФ, еОмбПТгдПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

233.3. ЙТж еіУмОбиПккі егіРУкюємьУя лСТібкяккя лСзОекжзіб іе УжУмПйж ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС е лСзОекжзОйж ЄгжкСвС 
гПТдОбкСвС ТПєУмТФ бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб мО ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб Тібкя лОиькСвС Ф 
ТПеПТбФОТі сСгС СаУявіб СаівФ мО еОижрзіб лОиькСвС Ф ТСеТіеі зСгіб евігкС е ККМ ЗДД (зТій 
УзТОлиПкСвС вОеФ (лТСлОкФ ОаС УФйірі лТСлОкФ е аФмОкСй), ікржХ вОеіб, аФмОкФ, іеСаФмОкФ, кО 
язі бУмОкСбиПкС СгкОзСбі УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ, гия язжХ СаУявж СаівФ мО еОижрзіб 
лОиькСвС лігУФйСбФюмьУя мО еіУмОбияюмьУя еОвОиькжй лігУФйзСй), ОзожекжХ УзиОгіб мО 
ТСелСТягкжзіб ОзожекжХ УзиОгіб. 

ЙТж еіУмОбиПккі гСлФУзОюмьУя ТСеаідкСУмі кП аіиьрП кід кО 5 бігУСмзіб СаУявФ СаівФ ОаС 
еОижрзіб лОиькСвС (гия УзТОлиПкСвС вОеФ (лТСлОкФ ОаС УФйірі лТСлОкФ е аФмОкСй), ікржХ 
вОеіб, аФмОкФ, іеСаФмОкФ, кО язі бУмОкСбиПкС СгкОзСбі УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ, - кП аіиьрП 
кід кО 15 бігУСмзіб) пж кП аіиьрП кід кО 2 бігУСмзж Са'єйФ біглСбігкСвС ТПеПТбФОТО. 

233.4. ЙТж еіУмОбиПккі егіРУкюємьУя лСТібкяккя лСзОекжзіб іе УжУмПйж ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС мО лСзОекжзіб ЄгжкСвС 
гПТдОбкСвС ТПєУмТФ бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб СаУявФ бжТСаиПкСвС УлжТмФ ПмжиСбСвС сСгС 
СаУявіб СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф мСйФ пжУиі аіСПмОкСиФ Ф ТСеТіеі зСгіб евігкС е ККМ ЗДД, 
ОзожекжХ УзиОгіб мО ТСелСТягкжзіб ОзожекжХ УзиОгіб. 

КИЗДІЙ VII. ЗБІК ЗА ЙДКОК КДЄЛМКАМІЮ МКАЗЛЙИКМЗИГИ ЗАЛИБК (бжзиюпПкС) 
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КИЗДІЙ VIII. ДКИЙИГІНЗИЕ ЙИДАМИК 

ЛмОммя 240. ЙиОмкжзж лСгОмзФ 
240.1. ЙиОмкжзОйж лСгОмзФ є УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, юТжгжпкі СУСаж, сС кП 

лТСбОгямь вСУлСгОТУьзФ (ліглТжєйкжоьзФ) гіяиькіУмь, аюгдПмкі ФУмОкСбж, вТСйОгУьзі мО 
ікрі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії, лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкміб, 
бзиюпОюпж мжХ, язі бжзСкФюмь ОвПкмУьзі (лТПгУмОбкжоьзі) нФкзоії УмСУСбкС мОзжХ 
кПТПежгПкміб ОаС їХ еОУкСбкжзіб, ліг пОУ лТСбОгдПккя гіяиькСУмі язжХ кО мПТжмСТії КзТОїкж і 
б йПдОХ її зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ мО бжзиюпкСї (йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж 
егіРУкююмьУя: 

240.1.1. бжзжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк б ОмйСУнПТкП лСбімТя УмОоіСкОТкжйж 
гдПТПиОйж еОаТФгкПккя; 

240.1.2. Узжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк аПелСУПТПгкьС Ф бСгкі Са'єзмж; 
240.1.3. ТСейісПккя бігХСгіб (зТій ТСейісПккя СзТПйжХ бжгіб (зиОУіб) бігХСгіб яз 

бмСТжккСї УжТСбжкж, сС ТСейісФюмьУя кО биОУкжХ мПТжмСТіяХ (Са'єзмОХ) УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя); 

240.1.4. ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб (бзиюпОюпж бдП кОзСлжпПкі); 
240.1.5. мжйпОУСбП еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб їХ бжТСакжзОйж лСкОг 

ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз. 
240.1.6. бжзиюпПкС. 
240.2. бжзиюпПкС. 
240.21. ВжзиюпПкС. 
240.3. ЗП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ еО ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб (бзиюпОюпж бдП 

кОзСлжпПкі) УФа'єзмж гіяиькСУмі Ф УнПТі бжзСТжУмОккя ягПТкСї ПкПТвії, язі: 
240.3.1. гС СУмОккьСвС зОиПкгОТкСвС гкя (бзиюпкС) ебімкСвС збОТмОиФ, Ф язСйФ лТжгаОкС 

гдПТПиС іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя, ФзиОиж гСвСбіТ сСгС лСбПТкПккя біглТОоьСбОкСвС 
еОзТжмСвС гдПТПиО іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя еО йПді КзТОїкж гС ліглТжєйУмбО - 
бжТСакжзО мОзСвС гдПТПиО; 

240.3.2. егіРУкююмь лСбСгдПккя е ТОгіСОзмжбкжйж бігХСгОйж, сС ФмбСТжижУя бкОУиігСз 
НСТкСажиьУьзСї зОмОУмТСнж, б пОУмжкі гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е мОзжйж бігХСгОйж. 

240.4. ЗП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ, сС УлТОбияємьУя еО ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб 
(бзиюпОюпж бдП кОзСлжпПкі) мО/ОаС мжйпОУСбП еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб їХ 
бжТСакжзОйж лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз, гПТдОбкі 
УлПоіОиіеСбОкі ліглТжєйУмбО е лСбСгдПккя е ТОгіСОзмжбкжйж бігХСгОйж, СУкСбкСю 
гіяиькіУмю язжХ є еаПТівОккя, лПТПТСазО мО еОХСТСкПккя мжХ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, сС 
екОХСгямьУя Ф биОУкСУмі гПТдОбж, О мОзСд гПеОзмжбОоія ТОгіОоіРкС-еОаТФгкПкжХ Са'єзміб. 

240.5. ЗП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ еО ТСейісПккя бігХСгіб УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі 
ТСейісФюмь кО биОУкжХ мПТжмСТіяХ (Са'єзмОХ) бжзиюпкС бігХСгж яз бмСТжккФ УжТСбжкФ. 

240.6. ВжзиюпПкС. 
240.7. ЗП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ еО бжзжгж гбССзжУФ бФвиПою УФа'єзмж, еОекОпПкі Ф лФкзмі 

240.1 оієї УмОммі, язжйж егіРУкююмьУя мОзі бжзжгж б СаУяеі кП аіиьрП 500 мСкк еО Тіз. 
К ТОеі язсС ТіпкжР СаУяв бжзжгіб гбССзжУФ бФвиПою лПТПбжсФє 500 мСкк еО Тіз, УФа'єзмж 

еСаСб'яеОкі еОТПєУмТФбОмжУя лиОмкжзОйж лСгОмзФ Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, б 
язСйФ бігаФиСУя мОзП лПТПбжсПккя. МОзі лиОмкжзж еСаСб'яеОкі УзиОУмж мО лСгОмж лСгОмзСбФ 
ебімкіУмь, кОТОХФбОмж мО УлиОмжмж лСгОмСз еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, Ф язСйФ 
бігаФиСУя мОзП лПТПбжсПккя, Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 241. ВжзиюпПкО.  

ЛмОммя 242. Иа'єзм мО аОеО СлСгОмзФбОккя 
242.1. Иа'єзмСй мО аОеСю СлСгОмзФбОккя є: 
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242.1.1. СаУявж мО бжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк, язі бжзжгОюмьУя б ОмйСУнПТкП лСбімТя 
УмОоіСкОТкжйж гдПТПиОйж; 

242.1.2. СаУявж мО бжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк, язі УзжгОюмьУя аПелСУПТПгкьС Ф бСгкі 
Са'єзмж; 

242.1.3. СаУявж мО бжгж (зиОУж) ТСейісПкжХ бігХСгіб, зТій СаУявіб мО бжгіб (зиОУіб) 
бігХСгіб яз бмСТжккСї УжТСбжкж, сС ТСейісФюмьУя кО биОУкжХ мПТжмСТіяХ (Са'єзмОХ) 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя; 

242.1.4. бжзиюпПкС; 
242.1.5. СаУявж мО зОмПвСТія ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, сС ФмбСТююмьУя бкОУиігСз 

гіяиькСУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя мО/ОаС мжйпОУСбС еаПТівОюмьУя їХ бжТСакжзОйж лСкОг 
ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз; 

242.1.6. СаУявж ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, бжТСаиПкСї ПзУлиФОмФюпжйж СТвОкіеОоіяйж ягПТкжХ 
ФУмОкСбСз (ОмСйкжХ ПиПзмТСУмОкоіР). 

242.2. ВжзиюпПкС. 
242.3. ВжзиюпПкС. 
242.4. БОеО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй еО бжзжгж гбССзжУФ бФвиПою еО ТПеФиьмОмОйж 

лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ ейПкрФємьУя кО СаУяв мОзжХ бжзжгіб Ф ТСейіТі 500 мСкк еО Тіз. 

ЛмОммя 243. ЛмОбзж лСгОмзФ еО бжзжгж б ОмйСУнПТкП лСбімТя еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк 
УмОоіСкОТкжйж гдПТПиОйж еОаТФгкПккя 

243.1. ЛмОбзж лСгОмзФ еО бжзжгж б ОмйСУнПТкП лСбімТя СзТПйжХ еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк 
УмОоіСкОТкжйж гдПТПиОйж еОаТФгкПккя: 

ЗОРйПкФбОккя еОаТФгкююпСї ТПпСбжкж ЛмОбзО лСгОмзФ, вТжбПкь еО 1 мСккФ 

АеСмФ СзУжгж 2574,43 

АйіОз 482,84 

АквігТжг УіТпжУмжР 2574,43 

АоПмСк 965,67 

БПке(С)ліТПк 3277278,63 

БФмжиОоПмОм 579,84 

ВОкОгію л'ямжСзжУ 9656,78 

ВСгПкь ХиСТжУмжР 96,99 

ВФвиПою СзжУ 96,99 

ВФвиПбСгкі 145,50 

ГОеСлСгіакі нмСТжУмі УлСиФзж 6373,91 

МбПТгі ТПпСбжкж 96,99 

КОгйію УлСиФзж 20376,22 

ЖОТвОкПоь мО РСвС УлСиФзж 20376,22 

ЗізПиь мО РСвС УлСиФзж 103816,62 

ИеСк 2574,43 

КмФмь мО її УлСиФзж 109127,84 

ЛбжкПоь мО РСвС УлСиФзж 109127,84 

ЛіТзСбСгПкь 8273,63 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 568 gazeta.vobu.ua 
 

ЗОРйПкФбОккя еОаТФгкююпСї ТПпСбжкж ЛмОбзО лСгОмзФ, вТжбПкь еО 1 мСккФ 

ЛіТзСбФвиПоь 5376,59 

ЛлжТм к-аФмжиСбжР 2574,43 

ЛмжТСи 18799,08 

ЛПкСи 11685,10 

ЛСТйОиьгПвіг 6373,91 

НТСй мО РСвС УлСиФзж 69113,38. 

243.2. ЛмОбзж лСгОмзФ еО бжзжгж б ОмйСУнПТкП лСбімТя УмОоіСкОТкжйж гдПТПиОйж 
еОаТФгкПккя еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк (УлСиФз), язі кП ФбіРриж гС лФкзмФ 243.1 оієї УмОммі мО 
кО язі бУмОкСбиПкС зиОУ кПаПелПпкСУмі: 

КиОУ кПаПелПпкСУмі ЛмОбзО лСгОмзФ, вТжбПкь еО 1 мСккФ 

I 18413,24 

II 4216,92 

III 628,32 

IV 145,50. 

243.3. Дия еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк (УлСиФз), язі кП ФбіРриж гС лФкзмФ 243.1 оієї УмОммі мО 
кО язі кП бУмОкСбиПкС зиОУ кПаПелПпкСУмі (зТій гбССзжУФ бФвиПою), УмОбзж лСгОмзФ 
еОУмСУСбФюмьУя еОиПдкС біг ФУмОкСбиПкжХ СТієкмСбкС аПелПпкжХ Тібкіб ближбФ мОзжХ 
ТПпСбжк (УлСиФз) б ОмйСУнПТкСйФ лСбімТі кОУПиПкжХ лФкзміб: 

ИТієкмСбкС аПелПпкжР ТібПкь ближбФ ТПпСбжк (УлСиФз), йіиівТОйіб 
кО 1 зФа. йПмТ 

ЛмОбзО лСгОмзФ, вТжбПкь еО 1 
мСккФ 

ЖПкрП кід 0,0001 775097,25 

0,0001 - 0,001 (бзиюпкС) 66410,35 

ЙСкОг 0,001 - 0,01 (бзиюпкС) 9173,92 

ЙСкОг 0,01 - 0,1 (бзиюпкС) 2574,43 

ЙСкОг 0,1 96,99. 

243.4. ЛмОбзО лСгОмзФ еО бжзжгж гбССзжУФ бФвиПою УмОкСбжмь 30 вТжбПкь еО 1 мСккФ. 
243.5. Дия еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк (УлСиФз), кО язі кП бУмОкСбиПкС зиОУ кПаПелПпкСУмі мО 

СТієкмСбкСаПелПпкжР ТібПкь ближбФ (зТій гбССзжУФ бФвиПою), УмОбзж лСгОмзФ 
бУмОкСбиююмьУя яз еО бжзжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк I зиОУФ кПаПелПпкСУмі евігкС е 
лФкзмСй 243.2 оієї УмОммі. 

ЛмОммя 244. ВжзиюпПкО. 

ЛмОммя 245. ЛмОбзж лСгОмзФ еО Узжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк Ф бСгкі Са'єзмж 
245.1. ЛмОбзж лСгОмзФ еО Узжгж СзТПйжХ еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк Ф бСгкі Са'єзмж: 

ЗОРйПкФбОккя еОаТФгкююпСї ТПпСбжкж 
ЛмОбзО лСгОмзФ, вТжбПкь еО 1 

мСккФ 

АеСм ОйСкіРкжР 12883,84 

ИТвОкіпкі ТПпСбжкж (еО лСзОекжзОйж аіСХійіпкСвС УлСджбОккя 
зжУкю (БЛК 5) 5156,8 

ЗОбжУиі ТПпСбжкж 369,52 
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ЗОРйПкФбОккя еОаТФгкююпСї ТПпСбжкж 
ЛмОбзО лСгОмзФ, вТжбПкь еО 1 

мСккФ 

ЗОнмСлТСгФзмж 75792,4 

ЗімТОмж 1108,56 

ЗімТжмж 63278,16 

ЛФиьнОмж 369,52 

ЛСУнОмж 10297,44 

НиСТжгж 369,52. 

245.2. ЛмОбзж лСгОмзФ еО Узжгж Ф бСгкі Са'єзмж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк, язі кП ФбіРриж гС 
лФкзмФ 245.1 оієї УмОммі мО кО язі бУмОкСбиПкС вТОкжпкС гСлФУмжйФ зСкоПкмТОоію ОаС 
СТієкмСбкС аПелПпкжР ТібПкь ближбФ: 

ГТОкжпкС гСлФУмжйО зСкоПкмТОоія еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк ОаС 
СТієкмСбкС аПелПпкжР ТібПкь ближбФ, йіиівТОйіб кО 1 иімТ 

ЛмОбзО лСгОмзФ, 
вТжбПкь еО 1 мСккФ 

ДС 0,001 (бзиюпкС) 1349948,0 

ЙСкОг 0,001 - 0,1 (бзиюпкС) 978777,84 

ЙСкОг 0,1 - 1 (бзиюпкС) 168741,52 

ЙСкОг 1 - 10 (бзиюпкС) 17173,04 

ЙСкОг 10 3437,76 

245.3. ЗО Узжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк, кО язі кП бУмОкСбиПкС вТОкжпкС гСлФУмжйФ 
зСкоПкмТОоію ОаС СТієкмСбкСаПелПпкжР ТібПкь ближбФ, еОУмСУСбФюмьУя УмОбзж лСгОмзФ еО 
кОРйПкрСю бПижпжкСю вТОкжпкС гСлФУмжйСї зСкоПкмТОоії, кОбПгПкСї Ф лФкзмі 245.2 оієї 
УмОммі. 

245.4. ЗО Узжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк Ф УмОбзж мО СеПТО УмОбзж лСгОмзФ, еОекОпПкі Ф 
лФкзмОХ 245.1 і 245.2 оієї УмОммі, еаіиьрФюмьУя Ф 1,5 ТОеО. 

ЛмОммя 246. ЛмОбзж лСгОмзФ еО ТСейісПккя бігХСгіб Ф УлПоіОиькС бігбПгПкжХ гия оьСвС 
йіУояХ пж кО Са'єзмОХ 

246.1. ЛмОбзж лСгОмзФ еО ТСейісПккя СзТПйжХ бжгіб кОгебжпОРкС кПаПелПпкжХ бігХСгіб: 
246.1.1. СаиОгкОккя мО лТжиОгіб, сС йіУмямь ТмФмь, ПиПйПкмж е іСкіеФюпжй 

бжлТСйікюбОккяй - 952,02 вТжбкі еО Сгжкжою; 
246.1.2. июйікПУоПкмкжХ иОйл - 16,57 вТжбкі еО Сгжкжою. 
246.2. ЛмОбзж лСгОмзФ еО ТСейісПккя бігХСгіб, язі бУмОкСбиююмьУя еОиПдкС біг зиОУФ 

кПаПелПзж мО Тібкя кПаПелПпкСУмі бігХСгіб: 

КиОУ кПаПелПзж 
бігХСгіб 

КібПкь кПаПелПпкСУмі бігХСгіб 
ЛмОбзО лСгОмзФ, вТжбПкь еО 

1 мСккФ 

I кОгебжпОРкС кПаПелПпкі 1546,22 

II бжУСзСкПаПелПпкі 56,32 

III лСйіТкС кПаПелПпкі 14,12 

IV йОиСкПаПелПпкі 5,50 

 

йОиСкПаПелПпкі кПмСзУжпкі бігХСгж віТкжпСї 
лТСйжУиСбСУмі 

0,54 

246.3. ЗО ТСейісПккя бігХСгіб, кО язі кП бУмОкСбиПкС зиОУ кПаПелПзж, еОУмСУСбФємьУя 
УмОбзО лСгОмзФ, бУмОкСбиПкО еО ТСейісПккя бігХСгіб I зиОУФ кПаПелПзж. 
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246.4. ЗО ТСейісПккя бігХСгіб кО ебОижсОХ, язі кП еОаПелПпФюмь лСбкСвС бжзиюпПккя 
еОаТФгкПккя ОмйСУнПТкСвС лСбімТя ОаС бСгкжХ Са'єзміб, УмОбзж лСгОмзФ, еОекОпПкі Ф 
лФкзмОХ 246.1 - 246.3 оієї УмОммі, еаіиьрФюмьУя Ф 3 ТОеж. 

246.5. КСПніоієкм гС УмОбСз лСгОмзФ, язжР бУмОкСбиюємьУя еОиПдкС біг йіУоя (еСкж) 
ТСейісПккя бігХСгіб Ф кОбзСижркьСйФ лТжТСгкСйФ УПТПгСбжсі: 

ЖіУоП (еСкО) ТСейісПккя бігХСгіб  КСПніоієкм  

В йПдОХ кОУПиПкСвС лФкзмФ ОаС кО бігУмОкі йПкр яз 3 зй біг мОзжХ йПд 3 

ЗО бігУмОкі біг 3 зй і аіиьрП біг йПд кОУПиПкСвС лФкзмФ 1 

ЛмОммя 2461. ВжзиюпПкС. 

ЛмОммя 247. ЛмОбзж лСгОмзФ еО ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб (бзиюпОюпж бдП 
кОзСлжпПкі) 

247.1. ЛмОбзО лСгОмзФ еО ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб бжТСакжзОйж ПиПзмТжпкСї 
ПкПТвії - ПзУлиФОмФюпжйж СТвОкіеОоіяйж ягПТкжХ ФУмОкСбСз (ОмСйкжХ ПиПзмТСУмОкоіР), 
бзиюпОюпж бдП кОзСлжпПкі, УмОкСбжмь 0,0133 вТжбкі Ф ТСеТОХФкзФ кО 1 зВм-вСг бжТСаиПкСї 
ПиПзмТжпкСї ПкПТвії. 

247.2. КСТжвФюпжР зСПніоієкм, язжР бУмОкСбиюємьУя гия ПзУлиФОмФюпжХ СТвОкіеОоіР 
ягПТкжХ ФУмОкСбСз (ОмСйкжХ ПиПзмТСУмОкоіР) еОиПдкС біг ОзмжбкСУмі ТОгіСОзмжбкжХ 
бігХСгіб: 

КОмПвСТія бігХСгіб КСПніоієкм 

ВжУСзСОзмжбкі  50 

ЛПТПгкьСОзмжбкі мО кжеьзСОзмжбкі 2 

ЛмОммя 248. ЛмОбзж лСгОмзФ еО мжйпОУСбП еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб їХ 
бжТСакжзОйж лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз 

248.1. ЛмОбзж лСгОмзФ еО мжйпОУСбП еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб їХ бжТСакжзОйж 
лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз: 

КОмПвСТія бігХСгіб 

ЛмОбзО лСгОмзФ еО мжйпОУСбП 
еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб 
(зТій бігХСгіб, лТПгУмОбиПкжХ яз 

гдПТПиО іСкіеФюпСвС 
бжлТСйікюбОккя), вТжбПкь еО 1 зФа. 

йПмТ 

ЛмОбзО лСгОмзФ еО мжйпОУСбП 
еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, 

лТПгУмОбиПкжХ яз гдПТПиО 
іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя, 
вТжбПкь еО 1 зФа. УОкмжйПмТ 

ВжУСзСОзмжбкі 632539,66 21084,66 

ЛПТПгкьСОзмжбкі 
мО кжеьзСОзмжбкі 

11807,40 4216,92 

ЛмОммя 249. ЙСТягСз СапжУиПккя лСгОмзФ 
249.1. ЛФйж лСгОмзФ СапжУиююмьУя еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) збОТмОи лиОмкжзОйж 

лСгОмзФ. 
249.2. К ТОеі язсС ліг пОУ лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі лиОмкжзСй лСгОмзФ 

егіРУкююмьУя Тіекі бжгж еОаТФгкПккя кОбзСижркьСвС лТжТСгкСвС УПТПгСбжсО мО/ОаС 
еОаТФгкПккя Тіекжйж бжгОйж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк, мОзжР лиОмкжз еСаСб'яеОкжР 
бжекОпОмж УФйФ лСгОмзФ СзТПйС еО зСдкжй бжгСй еОаТФгкПккя мО/ОаС еО зСдкжй бжгСй 
еОаТФгкююпСї ТПпСбжкж. 

249.3. ЛФйж лСгОмзФ, язжР УлТОбияємьУя еО бжзжгж б ОмйСУнПТкП лСбімТя еОаТФгкююпжХ 
ТПпСбжк УмОоіСкОТкжйж гдПТПиОйж еОаТФгкПккя (ЙбУ), СапжУиююмьУя лиОмкжзОйж лСгОмзФ 
УОйСУміРкС сСзбОТмОиФ бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб бжзжгіб, УмОбСз лСгОмзФ еО 
нСТйФиСю: 
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гП Жi - нОзмжпкжР СаУяв бжзжгФ i-мСї еОаТФгкююпСї ТПпСбжкж б мСккОХ (м); 
Злi - УмОбзж лСгОмзФ б лСмСпкСйФ ТСоі еО мСккФ i-мСї еОаТФгкююпСї ТПпСбжкж Ф вТжбкяХ е 

зСліРзОйж. 
249.4. ВжзиюпПкС. 
249.5. ЛФйж лСгОмзФ, язжР УлТОбияємьУя еО Узжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк Ф бСгкі Са'єзмж 

(ЙУ), СапжУиююмьУя лиОмкжзОйж УОйСУміРкС сСзбОТмОиФ бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб 
Узжгіб, УмОбСз лСгОмзФ мО зСТжвФюпжХ зСПніоієкміб еО нСТйФиСю: 

 
гП Жиi - СаУяв УзжгФ i-мСї еОаТФгкююпСї ТПпСбжкж б мСккОХ (м); 
Злi - УмОбзж лСгОмзФ б лСмСпкСйФ ТСоі еО мСккФ i-мСвС бжгФ еОаТФгкююпСї ТПпСбжкж Ф 

вТжбкяХ е зСліРзОйж; 
КСУ - зСПніоієкм, сС гСТібкює 1,5 і еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі УзжгОккя еОаТФгкююпжХ 

ТПпСбжк Ф УмОбзж і СеПТО (б ікрСйФ бжлОгзФ зСПніоієкм гСТібкює 1). 
249.6. ЛФйж лСгОмзФ, язжР УлТОбияємьУя еО ТСейісПккя бігХСгіб (ЙТб), СапжУиююмьУя 

лиОмкжзОйж УОйСУміРкС сСзбОТмОиФ бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб ТСейісПккя бігХСгіб, 
УмОбСз лСгОмзФ мО зСТжвФюпжХ зСПніоієкміб еО нСТйФиСю: 

 
гП Злi - УмОбзж лСгОмзФ б лСмСпкСйФ ТСоі еО мСккФ i-мСвС бжгФ бігХСгіб Ф вТжбкяХ е 

зСліРзОйж; 
Жиi - СаУяв бігХСгіб i-мСвС бжгФ б мСккОХ (м); 
Км - зСТжвФюпжР зСПніоієкм, язжР бТОХСбФє ТСемОрФбОккя йіУоя ТСейісПккя бігХСгіб і 

язжР кОбПгПкС Ф лФкзмі 246.5 УмОммі 246 оьСвС КСгПзУФ; 
КС - зСТжвФюпжР зСПніоієкм, сС гСТібкює 3 і еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі ТСейісПккя бігХСгіб 

кО ебОижсОХ, язі кП еОаПелПпФюмь лСбкСвС бжзиюпПккя еОаТФгкПккя ОмйСУнПТкСвС лСбімТя 
ОаС бСгкжХ Са'єзміб. 

249.7. ЛФйж лСгОмзФ, язжР УлТОбияємьУя еО ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб 
(бзиюпОюпж бдП кОзСлжпПкі), СапжУиююмьУя лиОмкжзОйж лСгОмзФ - ПзУлиФОмФюпжйж 
СТвОкіеОоіяйж (СлПТОмСТіб) ОмСйкжХ ПиПзмТСУмОкоіР, бзиюпОюпж ПзУлиФОмФюпі СТвОкіеОоії 
(СлПТОмСТж) гСУиігкжоьзжХ ТПОзмСТіб, УОйСУміРкС сСзбОТмОиФ кО СУкСбі лСзОекжзіб 
бжТСакжомбО ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, УмОбзж лСгОмзФ, О мОзСд лТСлСТоіРкС СаУявФ мО ОзмжбкСУмі 
ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб бжХСгяпж е нОзмжпкСвС Са'єйФ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, ФмбСТПкжХ еО 
аОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, і е нОзмжпкСвС Са'єйФ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, 
кОзСлжпПкжХ гС 1 збімкя 2009 ТСзФ, мО зСТжвФюпСвС зСПніоієкмО еО нСТйФиСю: 

АДЛ = On Х З + (ТкУ Х Л1кУ Х V1кУ + Тб Х Л1б Х V1б) + 1/32 (ТкУ Х Л2кУ Х V2кУ + Тб Х Л2б Х 
V2б), 

гП АДЛ - УФйО лСгОмзФ, язжР УлТОбияємьУя еО ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб 
(бзиюпОюпж бдП кОзСлжпПкі) ПзУлиФОмФюпжйж СТвОкіеОоіяйж (СлПТОмСТОйж) ОмСйкжХ 
ПиПзмТСУмОкоіР, СапжУиПкО еО аОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, Ф вТжбкяХ е зСліРзОйж; 

On - нОзмжпкжР СаУяв ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, бжТСаиПкСї еО аОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) 
лПТіСг ПзУлиФОмФюпжйж СТвОкіеОоіяйж (СлПТОмСТОйж) ОмСйкжХ ПиПзмТСУмОкоіР, зВм-вСг (гия 
гСУиігкжоьзжХ ТПОзмСТіб гСТібкює 0); 

З - УмОбзО лСгОмзФ, язжР УлТОбияємьУя еО ПиПзмТжпкФ ПкПТвію, бжТСаиПкФ 
ПзУлиФОмФюпжйж СТвОкіеОоіяйж (СлПТОмСТОйж) ОмСйкжХ ПиПзмТСУмОкоіР, сС лПТПвиягОємьУя 
Ф ТОеі лСмТПаж Сгжк ТОе кО Тіз, бжекОпПкО Ф лФкзмі 247.1 УмОммі 247 оьСвС КСгПзУФ, Ф вТжбкяХ 
еО 1 зВм-вСг; 
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1/32 - зСПніоієкм ТПУмТФзмФТжеОоії лСгОмзФ еО кОзСлжпПкі гС 1 збімкя 2009 ТСзФ 
ТОгіСОзмжбкі бігХСгж (зСПніоієкм гіє е 1 збімкя 2011 ТСзФ гС 1 збімкя 2019 ТСзФ, лТСмявСй 
ікрСвС лПТіСгФ гСТібкює 0); 

Тб - зСТжвФюпжР зСПніоієкм гия бжУСзСОзмжбкжХ бігХСгіб, кОбПгПкжР Ф лФкзмі 247.2 УмОммі 
247 оьСвС КСгПзУФ; 

ТкУ - зСТжвФюпжР зСПніоієкм гия УПТПгкьСОзмжбкжХ мО кжеьзСОзмжбкжХ бігХСгіб, 
кОбПгПкжР Ф лФкзмі 247.2 УмОммі 247 оьСвС КСгПзУФ; 

Л1кУ - УСаібОТміУмь еаПТівОккя 1 зФа. йПмТО (1 зФа. УОкмжйПмТО ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, 
лТПгУмОбиПкжХ Ф бжвиягі гдПТПи іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя) кжеьзСОзмжбкжХ і 
УПТПгкьСОзмжбкжХ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, ФмбСТПкжХ їХ бжТСакжзОйж еО аОеСбжР 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, Ф вТжбкяХ е зСліРзОйж; 

Л1б - УСаібОТміУмь еаПТівОккя 1 зФа. йПмТО (1 зФа. УОкмжйПмТО ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, 
лТПгУмОбиПкжХ Ф бжвиягі гдПТПи іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя) бжУСзСОзмжбкжХ 
ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, ФмбСТПкжХ їХ бжТСакжзОйж еО аОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, 
Ф вТжбкяХ е зСліРзОйж; 

Л2кУ - УСаібОТміУмь еаПТівОккя 1 зФа. йПмТО (1 зФа. УОкмжйПмТО ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, 
лТПгУмОбиПкжХ Ф бжвиягі гдПТПи іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя) кжеьзСОзмжбкжХ і 
УПТПгкьСОзмжбкжХ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, кОзСлжпПкжХ їХ бжТСакжзОйж гС 1 збімкя 2009 
ТСзФ, Ф вТжбкяХ е зСліРзОйж; 

Л2б - УСаібОТміУмь еаПТівОккя 1 зФа. йПмТО (1 зФа. УОкмжйПмТО ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, 
лТПгУмОбиПкжХ Ф бжвиягі гдПТПи іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя) бжУСзСОзмжбкжХ 
ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, кОзСлжпПкжХ їХ бжТСакжзОйж гС 1 збімкя 2009 ТСзФ, Ф вТжбкяХ е 
зСліРзОйж; 

V1кУ - нОзмжпкжР Са'єй кжеьзСОзмжбкжХ і УПТПгкьСОзмжбкжХ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, 
лТжРкямжХ гС УХСбжсО ПзУлиФОмФюпжХ СТвОкіеОоіР (СлПТОмСТіб) ОмСйкжХ ПиПзмТСУмОкоіР еО 
аОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, зФа. йПмТіб (зФа. УОкмжйПмТіб - гия ТОгіСОзмжбкжХ 
бігХСгіб, лТПгУмОбиПкжХ Ф бжвиягі гдПТПи іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя); 

V1б - нОзмжпкжР Са'єй бжУСзСОзмжбкжХ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, лТжРкямжХ гС УХСбжсО 
ПзУлиФОмФюпжХ СТвОкіеОоіР (СлПТОмСТіб) ОмСйкжХ ПиПзмТСУмОкоіР еО аОеСбжР лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) лПТіСг, зФа. йПмТіб (зФа. УОкмжйПмТіб - гия ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, лТПгУмОбиПкжХ 
Ф бжвиягі гдПТПи іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя); 

V2кУ - нОзмжпкжР Са'єй кжеьзСОзмжбкжХ і УПТПгкьСОзмжбкжХ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, 
кОзСлжпПкжХ Ф УХСбжсОХ ПзУлиФОмФюпжХ СТвОкіеОоіР (СлПТОмСТіб) ОмСйкжХ ПиПзмТСУмОкоіР 
гС 1 збімкя 2009 ТСзФ, зФа. йПмТіб (зФа. УОкмжйПмТіб - гия ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, 
лТПгУмОбиПкжХ Ф бжвиягі гдПТПи іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя); 

V2б - нОзмжпкжР Са'єй бжУСзСОзмжбкжХ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, кОзСлжпПкжХ Ф УХСбжсОХ 
ПзУлиФОмФюпжХ СТвОкіеОоіР (СлПТОмСТіб) ОмСйкжХ ПиПзмТСУмОкоіР гС 1 збімкя 2009 ТСзФ, зФа. 
йПмТіб (зФа. УОкмжйПмТіб - гия ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, лТПгУмОбиПкжХ Ф бжвиягі гдПТПи 
іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя). 

Ікрі лиОмкжзж лСгОмзФ - УФа'єзмж гіяиькСУмі Ф УнПТі бжзСТжУмОккя ягПТкСї ПкПТвії 
СапжУиююмь УФйж лСгОмзФ, сС УлТОбияємьУя еО ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб їХ 
бжТСакжзОйж, лТСлСТоіРкС СаУявФ мО ОзмжбкСУмі ТОгіСОзмжбкжХ йОмПТіОиіб сСзбОТмОиФ, сС 
УлиОпФємьУя Ф еОвОиькСйФ ТСейіТі 10 бігУСмзіб бОТмСУмі (аПе ФТОХФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь) зСдкСвС гдПТПиО іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя, язО бжекОпОємьУя е гОмж 
лТжгаОккя (зФлібиі-лТСгОдФ) оьСвС гдПТПиО. ВОТміУмь егОбОккя кОзСлжпПкжХ гС 1 збімкя 
2009 ТСзФ ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб гия мОзжХ УФа'єзміб бжекОпОємьУя еО гСвСбСТОйж йід 
бжТСакжзОйж ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб і УлПоіОиіеСбОкжйж ліглТжєйУмбОйж е лСбСгдПккя е 
ТОгіСОзмжбкжйж бігХСгОйж. 

249.8. ЛФйж лСгОмзФ, язжР УлТОбияємьУя еО мжйпОУСбП еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб 
їХ бжТСакжзОйж лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз, СапжУиююмьУя 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ - бжТСакжзОйж ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб УОйСУміРкС сСзбОТмОиФ кО 
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лігУмОбі УмОбСз лСгОмзФ, кОбПгПкжХ Ф лФкзмі 248.1 УмОммі 248 оьСвС КСгПзУФ, мО лТСлСТоіРкС 
УмТСзФ еаПТівОккя мОзжХ бігХСгіб лСкОг ФУмОкСбиПкжР УмТСз еО нСТйФиСю: 

S еаПТівОккя = N Х V Х T еаПТівОккя, 
гП S еаПТівОккя - УФйО лСгОмзФ, язжР УлТОбияємьУя еО мжйпОУСбП еаПТівОккя 

ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб їХ бжТСакжзОйж лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії 
УмТСз, СапжУиПкО еО аОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, зОиПкгОТкжР збОТмОи, Ф вТжбкяХ 
е зСліРзОйж; 

N - УмОбзО лСгОмзФ, язжР УлТОбияємьУя еО мжйпОУСбП еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб 
їХ бжТСакжзОйж лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз, кОбПгПкО Ф лФкзмі 
248.1 УмОммі 248 оьСвС КСгПзУФ; 

V - нОзмжпкжР Са'єй ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, язі еаПТівОюмьУя Ф бжТСакжзО мОзжХ бігХСгіб 
лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз, зФа. йПмТіб (зФа. УОкмжйПмТіб - гия 
ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, лТПгУмОбиПкжХ Ф бжвиягі гдПТПи іСкіеФюпСвС бжлТСйікюбОккя); 

T еаПТівОккя - зіиьзіУмь лСбкжХ зОиПкгОТкжХ збОТмОиіб, лТСмявСй язжХ ТОгіСОзмжбкі 
бігХСгж еаПТівОюмьУя лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз. 

249.9. ВжзиюпПкС. 
249.10. ВжзиюпПкС. 
249.11. ВжзиюпПкС. 

ЛмОммя 250. ЙСТягСз лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі мО УлиОмж лСгОмзФ 
250.1. БОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг гСТібкює зОиПкгОТкСйФ збОТмОиФ. 
250.2. ЙиОмкжзж лСгОмзФ УзиОгОюмь лСгОмзСбі гПзиОТОоії еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю Ф 

лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 46 оьСвС КСгПзУФ, лСгОюмь їХ лТСмявСй 40 зОиПкгОТкжХ 
гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) збОТмОиФ, гС 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб мО УлиОпФюмь лСгОмСз лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь 
еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії: 

250.2.1. еО бжзжгж б ОмйСУнПТкП лСбімТя еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк УмОоіСкОТкжйж 
гдПТПиОйж еОаТФгкПккя, Узжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк Ф бСгкі Са'єзмж, ТСейісПккя 
лТСмявСй ебімкСвС збОТмОиФ бігХСгіб Ф УлПоіОиькС бігбПгПкжХ гия оьСвС йіУояХ пж кО 
Са'єзмОХ - еО йіУоПй ТСейісПккя УмОоіСкОТкжХ гдПТПи, УлПоіОиькС бігбПгПкжХ гия оьСвС 
йіУоь пж Са'єзміб; 

250.2.2. бжзиюпПкС; 
250.2.3. еО ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб мО мжйпОУСбП еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ 

бігХСгіб лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз - еО йіУоПй лПТПаФбОккя 
лиОмкжзО кО лСгОмзСбСйФ СаиізФ Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ. 

250.2.4. бжзиюпПкС. 
250.3. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 

СХСТСкж кОбзСижркьСвС лТжТСгкСвС УПТПгСбжсО, СТвОк бжзСкОбпСї биОгж АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй е лжмОкь СХСТСкж кОбзСижркьСвС лТжТСгкСвС УПТПгСбжсО, СаиОУкі, 
КжїбУьзО мО ЛПбОУмСлСиьУьзО йіУьзі гПТдОбкі ОгйікіУмТОоії гС 1 вТФгкя ТСзФ, сС лПТПгФє 
ебімкСйФ, лСгОюмь гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб лПТПиізж ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язжй б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ бжгОкС гСебСиж кО бжзжгж, 
УлПоіОиькП бСгСзСТжУмФбОккя мО ТСейісПккя бігХСгіб, О мОзСд кОлТОбияюмь ікнСТйОоію 
лТС бкПУПккя ейік гС лПТПиізФ гС 30 пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє еО збОТмОиСй, Ф язСйФ мОзі 
ейікж бігаФижУя. 

250.4. ИТвОк гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя ягПТкСї мО ТОгіОоіРкСї аПелПзж гС 1 вТФгкя ТСзФ, 
сС лПТПгФє ебімкСйФ, лСгОє гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лПТПиізж ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, 
СТвОкіеОоіР, ніежпкжХ СУіа - УФа'єзміб гіяиькСУмі Ф УнПТі бжзСТжУмОккя ягПТкСї ПкПТвії, Ф 
ТПеФиьмОмі гіяиькСУмі язжХ ФмбСТжижУя, ФмбСТююмьУя ОаС йСдФмь ФмбСТжмжУя ТОгіСОзмжбкі 
бігХСгж мО язі мжйпОУСбС еаПТівОюмь мОзі бігХСгж лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж 
ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз, О мОзСд кОлТОбияє ікнСТйОоію лТС бкПУПккя ейік гС лПТПиізФ гС 
30 пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє еО збОТмОиСй, Ф язСйФ мОзі ейікж бігаФижУя. 
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250.5. ЙиОмкжзж лСгОмзФ лПТПТОХСбФюмь УФйж лСгОмзФ, сС УлТОбияємьУя еО бжзжгж, 
Узжгж еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк мО ТСейісПккя бігХСгіб, Сгкією лиОмідкСю ікУмТФзоією кО 
ТОХФкзж, бігзТжмі б СТвОкОХ, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ 
зСрміб, язі еОаПелПпФюмь ТСелСгіи ожХ зСрміб Ф УліббігкСрПккі, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
АаеОо мТПміР бжзиюпПкС. 
250.6. ЙиОмкжзж лСгОмзФ, язжР УлТОбияємьУя еО ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб 

(бзиюпОюпж бдП кОзСлжпПкі) мО/ОаС мжйпОУСбП еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб їХ 
бжТСакжзОйж лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз, лПТПТОХСбФюмь 
УФйж лСгОмзФ гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ, язі бжзСТжУмСбФюмьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС лСбСгдПккя е ТОгіСОзмжбкжйж бігХСгОйж" мО ЗОзСкФ КзТОїкж лТС ДПТдОбкжР аюгдПм 
КзТОїкж кО біглСбігкжР Тіз. ЗО ТірПккяй лиОмкжзО лСгОмзФ УФйО лСгОмзФ йСдП 
УлиОпФбОмжУя сСйіУяоя б ТСейіТі Сгкієї мТПмьСї пОУмжкж лиОкСбСвС СаУявФ еО збОТмОи іе 
лПТПТОХФкзСй еО ТПеФиьмОмОйж аОеСбСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ. 

250.7. ЗбімкіУмь лТС нОзмжпкі СаУявж ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, ФмбСТПкжХ еО аОеСбжР 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, зОиПкгОТкжР збОТмОи (бзиюпОюпж бдП кОзСлжпПкі гС 1 збімкя 
2009 ТСзФ), мО нОзмжпкі СаУявж ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб, язі еаПТівОюмьУя Ф бжТСакжзО мОзжХ 
бігХСгіб лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз, лСвСгдФємьУя СТвОкСй 
гПТдОбкСї УОкімОТкС-ПлігПйіСиСвіпкСї УиФдаж мО СТвОкСй гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя ягПТкСї 
мО ТОгіОоіРкСї аПелПзж. ВжйСвж сСгС УмТСзіб лСгОккя мО ейіУмФ еОекОпПкСї ебімкСУмі 
бУмОкСбиююмьУя СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії. КСлії ебімкСУмі лСгОюмьУя лиОмкжзОйж 
лСгОмзіб ТОеСй е лСгОмзСбСю гПзиОТОоією. 

250.8. ЯзсС йіУоП лСгОккя лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР кП еаівОємьУя е йіУоПй лПТПаФбОккя 
кО лСгОмзСбСйФ СаиізФ ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, вТСйОгякжкО - УФа'єзмО 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, язжй б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ бжгОкС гСебіи кО бжзжгж 
еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк б ОмйСУнПТкП лСбімТя УмОоіСкОТкжйж гдПТПиОйж, УлПоіОиькП 
бСгСзСТжУмФбОккя мО ТСейісПккя бігХСгіб, гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язСйФ мОзП 
ліглТжєйУмбС, ФУмОкСбО, СТвОкіеОоія ОаС вТСйОгякжк - УФа'єзм ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі 
лПТПаФбОє кО СаиізФ, лСгОюмьУя лТСмявСй 40 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій 
зОиПкгОТкжй гкПй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, зСлії біглСбігкжХ лСгОмзСбжХ 
гПзиОТОоіР. 

250.9. ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ е лСпОмзФ ебімкСвС ТСзФ кП лиОкФє егіРУкПккя бжзжгіб, 
Узжгіб еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк, ТСейісПккя бігХСгіб, ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб 
лТСмявСй ебімкСвС ТСзФ, мС мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ лСбжкПк лСбігСйжмж лТС оП біглСбігкжР 
зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй ТСемОрФбОккя гдПТПи еОаТФгкПккя мО УзиОУмж еОябФ лТС 
бігУФмкіУмь Ф кьСвС Ф ебімкСйФ ТСоі Са'єзмО СапжУиПккя ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ. В ікрСйФ ТОеі 
лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лСгОбОмж лСгОмзСбі гПзиОТОоії біглСбігкС гС оієї УмОммі 
КСгПзУФ. 

250.10. К ТОеі язсС: 
250.10.1. лиОмкжз лСгОмзФ йОє зіиьзО УмОоіСкОТкжХ гдПТПи еОаТФгкПккя ОаС УлПоіОиькС 

бігбПгПкжХ гия ТСейісПккя бігХСгіб йіУоь пж Са'єзміб б йПдОХ зіиьзСХ кОУПиПкжХ лФкзміб 
(Уіи, УПижс ОаС йіУм) ОаС еО їХ йПдОйж (зСгж евігкС е КиОУжнізОмСТСй Са'єзміб 
ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькСвС ФУмТСю КзТОїкж (КИАМКК) Тіекі), мС мОзжР лиОмкжз 
лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лСгОмж гС біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй 
ТСемОрФбОккя УмОоіСкОТкСвС гдПТПиО еОаТФгкПккя ОаС УлПоіОиькС бігбПгПкжХ гия 
ТСейісПккя бігХСгіб йіУоь пж Са'єзміб лСгОмзСбФ гПзиОТОоію сСгС зСдкСвС УмОоіСкОТкСвС 
гдПТПиО еОаТФгкПккя ОаС УлПоіОиькС бігбПгПкСвС гия ТСейісПккя бігХСгіб йіУоя пж 
Са'єзмО СзТПйС; 

250.10.2. лиОмкжз лСгОмзФ йОє зіиьзО УмОоіСкОТкжХ гдПТПи еОаТФгкПккя ОаС УлПоіОиькС 
бігбПгПкжХ гия ТСейісПккя бігХСгіб йіУоь пж Са'єзміб б йПдОХ СгкСвС кОУПиПкСвС лФкзмФ 
(УПиО, УПижсО ОаС йіУмО) ОаС еО РСвС йПдОйж (зСг евігкС е КиОУжнізОмСТСй Са'єзміб 
ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькСвС ФУмТСю КзТОїкж (КИАМКК) Сгжк і мСР УОйжР), мС мОзжР 
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лиОмкжз лСгОмзФ йСдП лСгОбОмж гС біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ СгкФ лСгОмзСбФ 
гПзиОТОоію лСгОмзФ еО мОзі гдПТПиО еОаТФгкПккя; 

250.10.3. лиОмкжз лСгОмзФ лПТПаФбОє кО лСгОмзСбСйФ СаиізФ б йіУмі е ТОРСккжй лСгіиСй, 
мС мОзжР лиОмкжз йСдП лСгОбОмж СгкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію еО бжзжгж, Узжгж ФУійО 
УбСїйж гдПТПиОйж еОаТФгкПккя мО/ОаС ТСейісПккя бігХСгіб, язсС оі гдПТПиО мО/ОаС 
УлПоіОиькС бігбПгПкі йіУоя гия ТСейісПккя бігХСгіб ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТії мОзСвС йіУмО 
(еОекОпОємьУя зСг евігкС е КиОУжнізОмСТСй Са'єзміб ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькСвС 
ФУмТСю КзТОїкж (КИАМКК), еО йіУоПй лПТПаФбОккя лиОмкжзО лСгОмзФ кО лСгОмзСбСйФ СаиізФ 
(йіУьзСї ТОгж). 

250.11. КСкмТСиь еО мжйпОУСбжй еаПТівОккяй ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб їХ бжТСакжзОйж 
лСкОг ФУмОкСбиПкжР СУСаижбжйж ФйСбОйж иіоПкеії УмТСз егіРУкюємьУя СТвОкСй 
гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя ягПТкСї мО ТОгіОоіРкСї аПелПзж мО СТвОкСй гПТдОбкСї УОкімОТкС-
ПлігПйіСиСвіпкСї УиФдаж. 

250.12. КСкмТСиююпі СТвОкж еОиФпОюмь еО лСлПТПгкій лСвСгдПккяй лТОоібкжзіб СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй е лжмОкь СХСТСкж кОбзСижркьСвС 
лТжТСгкСвС УПТПгСбжсО мО оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ іе егіРУкПккя гПТдОбкСвС кОвиягФ (зСкмТСию) Ф УнПТі СХСТСкж кОбзСижркьСвС 
лТжТСгкСвС УПТПгСбжсО, гия лПТПбіТзж лТОбжиькСУмі бжекОпПккя лиОмкжзОйж лСгОмзФ 
нОзмжпкжХ СаУявіб бжзжгіб УмОоіСкОТкжйж гдПТПиОйж еОаТФгкПккя, Узжгіб мО ТСейісПккя 
бігХСгіб. 

КСкмТСиююпі СТвОкж еОиФпОюмь еО лСлПТПгкій лСвСгдПккяй лТОоібкжзіб СТвОкФ 
гПТдОбкСї УОкімОТкС-ПлігПйіСиСвіпкСї УиФдаж мО СТвОкФ гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя ягПТкСї 
мО ТОгіОоіРкСї аПелПзж гия лПТПбіТзж лТОбжиькСУмі бжекОпПккя лиОмкжзОйж нОзмжпкжХ 
СаУявіб ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб. 

250.13. ВжзиюпПкС. 
250.14. ВжзиюпПкС. 
250.15. ВжзиюпПкС. 
250.16. ВжзиюпПкС. 
250.17. ВжзиюпПкС. 
250.18. ВжзиюпПкС. 
250.19. ВжзиюпПкС. 
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КИЗДІЙ IX КДЗМЗА ЙЙАМА 

ЛмОммя 251. ЛзиОг ТПкмкСї лиОмж 
251.1. КПкмкО лиОмО УзиОгОємьУя е: 
251.1.1. ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк; 
251.1.2. ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй 

зСТжУкжХ зСлОижк; 
251.1.3. ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж; 
251.1.4. ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж; 
251.1.5. ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб; 
251.1.6. ТПкмкСї лиОмж еО мТОкУлСТмФбОккя кОнмж і кОнмСлТСгФзміб йОвіУмТОиькжйж 

кОнмСлТСбСгОйж мО кОнмСлТСгФзмСлТСбСгОйж, мТОкежмкП мТОкУлСТмФбОккя 
мТФаСлТСбСгОйж ОйіОзФ мПТжмСТією КзТОїкж. 

ЛмОммя 252. КПкмкО лиОмО еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк 
252.1. ЙиОмкжзж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 

зСлОижк Ф бжвиягі мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї 
зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж), бжгж язСї бУмОкСбиПкі зСкгжоіяйж кО йікПТОиькФ 
УжТСбжкФ Са'єзмО (гіиякзж) кОгТ (гОиі - лиОмкжзж ТПкмкСї лиОмж) 

252.1.1. ЙиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк є УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, Ф мСйФ пжУиі вТСйОгякж КзТОїкж, ікСеПйоі мО СУСаж аПе 
вТСйОгякУмбО, еОТПєУмТСбОкі біглСбігкС гС еОзСкФ яз ліглТжєйоі, язі кОаФиж лТОбО 
зСТжУмФбОккя Са'єзмСй (гіиякзСю) кОгТ кО лігУмОбі СмТжйОкжХ УлПоіОиькжХ гСебСиіб кО 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж (гОиі - УлПоіОиькжР гСебіи) б йПдОХ зСкзТПмкжХ гіиякСз кОгТ е 
йПмСю лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк, Ф мСйФ 
пжУиі ліг пОУ вПСиСвіпкСвС бжбпПккя (ОаС вПСиСвіпкСвС бжбпПккя е лСгОиьрСю гСУиігкС-
лТСйжУиСбСю ТСеТСазСю) б йПдОХ еОекОпПкжХ Ф мОзжХ УлПоіОиькжХ гСебСиОХ Са'єзмОХ 
(гіиякзОХ) кОгТ. 

252.1.2. К ТОеі ФзиОгПккя биОУкжзОйж УлПоіОиькжХ гСебСиіб е мТПмійж СУСаОйж гСвСбСТіб 
кО бжзСкОккя ТСаім (лСУиФв), лСб'яеОкжХ е бжзСТжУмОккяй кОгТ, Ф мСйФ пжУиі (ОиП кП 
бжзиюпкС) еО СлПТОоіяйж е гОбОиькжоьзСю УжТСбжкСю, лиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк є биОУкжзж мОзжХ УлПоіОиькжХ 
гСебСиіб. 

252.1.3. ЙиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк ліг пОУ бжзСкОккя гСвСбСТіб лТС УліиькФ гіяиькіУмь аПе ФмбСТПккя юТжгжпкСї 
СУСаж є ФлСбкСбОдПкО СУСаО - Сгжк іе ФпОУкжзіб мОзСвС гСвСбСТФ, кО язСвС евігкС е РСвС 
ФйСбОйж лСзиОгПкС СаСб'яеСз кОТОХФбОккя, ФмТжйОккя мО бкПУПккя лСгОмзіб і еаСТіб гС 
аюгдПмФ е єгжкСвС лСмСпкСвС ТОХФкзФ УліиькСї гіяиькСУмі (гОиі - ФлСбкСбОдПкО СУСаО), еО 
ФйСбж, сС Сгжк е ФпОУкжзіб еОекОпПкСвС гСвСбСТФ йОє біглСбігкжР УлПоіОиькжР гСебіи. 
Иаиіз ТПеФиьмОміб УліиькСї гіяиькСУмі бПгПмьУя мОзжй ФпОУкжзСй СзТПйС біг СаиізФ РСвС 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. МОзжР ФпОУкжз гСгОмзСбС аПТПмьУя кО Саиіз яз лиОмкжз ТПкмкСї 
лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

252.1.4. ЙиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк є еПйиПбиОУкжзж мО еПйиПзСТжУмФбОпі, зТій УФа'єзміб ліглТжєйкжомбО, язі 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО бігкСУямьУя гС нПТйПТУьзжХ вСУлСгОТУмб, сС лТСбОгямь 
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь е бжгСаФбОккя лігеПйкжХ бСг кО лігУмОбі гСебСиіб кО УлПоіОиькП 
бСгСзСТжУмФбОккя. 

252.1.5. ЙиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк є еПйиПбиОУкжзж мО еПйиПзСТжУмФбОпі, зТій УФа'єзміб ліглТжєйкжомбО, язі 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО бігкСУямьУя гС нПТйПТУьзжХ вСУлСгОТУмб, - вТСйОгякж 
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КзТОїкж, ікСеПйоі мО СУСаж аПе вТСйОгякУмбО, сС б йПдОХ кОгОкжХ їй еПйПиькжХ гіиякСз, 
ТСейіТ язжХ лПТПбжсФє кСТйж, лПТПгаОпПкі УмОммПю 121 ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, 
бжгСаФбОюмь лТіУкі лігеПйкі бСгж іе еОУмСУФбОккяй ПиПзмТжпкжХ лТжУмТСїб Ф СаУяеі лСкОг 
13 зФаіпкжХ йПмТіб кО СУСаФ б йіУяоь (еО лСзОекжзОйж иіпжиькжзіб). 

252.1.6. ЙиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк є УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі бжзСкФюмь ТСаСмж, гия лТСбПгПккя язжХ кПСаХігкС 
СмТжйОккя лСвСгдПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі вПСиСвіпкСвС бжбпПккя мО ТОоіСкОиькСвС бжзСТжУмОккя кОгТ. 

252.2. ЙиОмкжзж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк егіРУкююмь гия оіиПР СлСгОмзФбОккя СзТПйжР (біг ікржХ бжгіб СлПТОоіРкСї 
гіяиькСУмі) аФХвОимПТУьзжР мО лСгОмзСбжР Саиіз бжмТОм і гСХСгіб еО зСдкжй бжгСй 
йікПТОиькСї УжТСбжкж еО зСдкжй Са'єзмСй кОгТ, кО язжР кОгОкС УлПоіОиькжР гСебіи. 

252.3. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк лС зСдкіР кОгОкіР Ф зСТжУмФбОккя гіиякоі кОгТ, сС 
бжекОпПкО Ф біглСбігкСйФ УлПоіОиькСйФ гСебСиі, є СаУяв мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж), сС є ТПеФиьмОмСй 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) 
лПТіСгі, бжгж язСї бУмОкСбиПкі зСкгжоіяйж кО йікПТОиькФ УжТСбжкФ Са'єзмО (гіиякзж) кОгТ, 
гС язСї кОиПдОмь: 

252.3.1. СаУяв мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж 
(йікПТОиькСї УжТСбжкж), сС є ТПеФиьмОмСй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е бжгСаФбОккя 
зСТжУкжХ зСлОижк е кОгТ кО мПТжмСТії КзТОїкж, її зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ і бжзиюпкСї 
(йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж, Ф мСйФ пжУиі СаУяв йікПТОиькСї УжТСбжкж, сС ФмбСТюємьУя б 
ТПеФиьмОмі бжзСкОккя лПТбжккСї лПТПТСазж, сС лТСбОгжмьУя ікржйж, кід лиОмкжз ТПкмкСї 
лиОмж, УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя кО ФйСбОХ вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб лТС лСУиФвж е 
гОбОиькжоьзСю УжТСбжкСю; 

252.3.2. СаУяв мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж 
(йікПТОиькСї УжТСбжкж), сС є ТПеФиьмОмСй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е бжгСаФбОккя 
зСТжУкжХ зСлОижк е бігХСгіб (бмТОм, ХбСУміб мСсС) віТкжпСвС бжТСакжомбО, Ф мСйФ пжУиі 
СаУяв йікПТОиькСї УжТСбжкж, сС ФмбСТюємьУя б ТПеФиьмОмі бжзСкОккя лПТбжккСї лПТПТСазж, 
сС лТСбОгжмьУя ікржйж, кід лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж, УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя кО ФйСбОХ 
вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб лТС лСУиФвж е гОбОиькжоьзСю УжТСбжкСю, язсС гия її бжгСаФмзФ 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО кПСаХігкС СмТжйОмж УлПоіОиькжР гСебіи; 

252.3.3. СаУяв мСбОТкСї лТСгФзоії - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж), 
сС є ТПеФиьмОмСй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк е кОгТ кО 
мПТжмСТії КзТОїкж, її зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ і бжзиюпкСї (йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж, Ф 
мСйФ пжУиі СаУяв йікПТОиькСї УжТСбжкж, сС ФмбСТюємьУя ліг пОУ бжзСкОккя ТСаім, гия 
лТСбПгПккя язжХ кПСаХігкС СмТжйОккя лСвСгдПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі вПСиСвіпкСвС бжбпПккя мО ТОоіСкОиькСвС 
бжзСТжУмОккя кОгТ, Ф мСйФ пжУиі ліг пОУ бжзСкОккя ТСаім б ОзбОмСТіяХ бСгкжХ Са'єзміб. 

252.4. ДС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк кП кОиПдОмь: 

252.4.1. кП бзиюпПкі гС гПТдОбкСвС аОиОкУФ еОлОУіб зСТжУкжХ зСлОижк зСТжУкі зСлОижкж 
йіУоПбСвС екОпПккя і мСТн, бжгСаФмі еПйиПбиОУкжзОйж ОаС еПйиПзСТжУмФбОпОйж Ф йПдОХ 
УбСїХ еПйПиькжХ гіиякСз гия еОаПелПпПккя биОУкжХ лСмТПа гСйСвСУлСгОТУмб; 

252.4.2. бжгСаФмі (еіаТОкі) йікПТОиСвіпкі, лОиПСкмСиСвіпкі мО ікрі вПСиСвіпкі зСиПзоіРкі 
еТОезж, язсС їХ бжзСТжУмОккя кП лПТПгаОпОє СмТжйОккя ПзСкСйіпкСї бжвСгж е лПТПгОпПю 
пж аПе лПТПгОпі лТОбО биОУкСУмі кО кжХ; 

252.4.3. зСТжУкі зСлОижкж, бжгСаФмі е кОгТ ліг пОУ УмбСТПккя, бжзСТжУмОккя, 
ТПзСкУмТФзоії вПСиСвіпкжХ Са'єзміб лТжТСгкС-еОлСбігкСвС нСкгФ, язсС бжзСТжУмОккя ожХ 
зСТжУкжХ зСлОижк кП лПТПгаОпОє СмТжйОккя ПзСкСйіпкСї бжвСгж е лПТПгОпПю пж аПе 
лПТПгОпі лТОбО биОУкСУмі кО кжХ; 
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252.4.4. гТПкОдкі мО УФлФмкьС-лиОУмСбі лігеПйкі бСгж, язі кП бТОХСбФюмьУя б гПТдОбкСйФ 
аОиОкУі еОлОУіб зСТжУкжХ зСлОижк, сС бжгСаФбОюмьУя ліг пОУ ТСеТСазж ТСгСбжс зСТжУкжХ 
зСлОижк ОаС ліг пОУ аФгібкжомбО мО ПзУлиФОмОоії лігеПйкжХ УлСТФг, і бжзСТжУмОккя язжХ кП 
лПТПгаОпОє СмТжйОккя ПзСкСйіпкСї бжвСгж е лПТПгОпПю пж аПе лПТПгОпі лТОбО биОУкСУмі кО 
кжХ, Ф мСйФ пжУиі біг бжзСТжУмОккя гия биОУкжХ мПХкСиСвіпкжХ лСмТПа, еО бжкямзСй СаУявіб, 
язі бжзСТжУмСбФюмьУя гия биОУкжХ мПХкСиСвіпкжХ лСмТПа, лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй 
зСТжУкжХ зСлОижк; 

252.4.5. бжгСаФмі зСТжУкі зСлОижкж, язі аПе кОаФммя мО/ОаС еаПТПдПккя лиОмкжзСй лТОбО 
биОУкСУмі кО мОзі зСТжУкі зСлОижкж біглСбігкС гС еОмбПТгдПкСвС б ФУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ мПХкСиСвіпкСвС лТСПзмФ ТСеТСазж еОлОУіб зСТжУкжХ зСлОижк 
біглСбігкСї гіиякзж кОгТ УлТяйСбФюмьУя кО нСТйФбОккя еОлОУіб зСТжУкжХ зСлОижк 
мПХкСвПккСвС ТСгСбжсО; 

252.4.6. СаУяв лТжТСгкСвС вОеФ, бжекОкСвС ТПожТзФиююпжй біглСбігкС гС бжйСв оьСвС 
КСгПзУФ, язжР бжекОпОємьУя лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж еО лСзОекжзОйж бжйіТюбОиькжХ 
лТжУмТСїб, сС еОекОпПкі Ф дФТкОиі СаиізФ бжгСаФмжХ зСТжУкжХ зСлОижк іе гСмТжйОккяй 
УОйСУміРкС еОмбПТгдПкжХ кжй біглСбігкС гС бжйСв иіоПкеіРкжХ ФйСб УХПй ТФХФ бжгСаФмСї 
бФвиПбСгкПбСї УжТСбжкж кО бжТСакжпжХ гіиькжояХ мО йіУояХ еаПТівОккя е ФТОХФбОккяй 
УзиОгФ бжХігкСї УжТСбжкж, ФйСб зСкзТПмкСвС бжТСакжомбО, СУСаижбСУмПР мПХкСиСвіпкСвС 
лТСоПУФ; 

252.4.7. СаУявж йікПТОиькжХ бСг, сС бжгСаФмі гПТдОбкжйж гжмяпжйж УлПоіОиіеСбОкжйж 
УОкОмСТкС-зФТСТмкжйж еОзиОгОйж, б пОУмжкі СаУявіб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия иізФбОккя 
кО їХ мПТжмСТії; 

252.4.8. СаУяв вОеФ (йПмОкФ) гПвОеОоії бФвіиькжХ ТСгСбжс, язжР еОмбПТгдПкжйж 
зСкгжоіяйж кО йікПТОиькФ УжТСбжкФ гіиякзж кОгТ бжекОпПкжР мОзжй, сС кП біглСбігОє ОаС 
кП йСдП аФмж лТжбПгПкжй гС бжйСв гСзФйПкміб іе УмОкгОТмжеОоії сСгС язСУмі лТжТСгкСвС 
вОеФ, лТжекОпПкСвС гия мТОкУлСТмФбОккя, лТСйжУиСбСвС ОаС зСйФкОиькС-лСаФмСбСвС 
УлСджбОккя; 

252.4.9. ФТОкСбйіУкі зСТжУкі зСлОижкж, бжгСаФмі кО УмОгії вПСиСвіпкСвС бжбпПккя кО 
лігУмОбі УлПоіОиькжХ гСебСиіб, СмТжйОкжХ ліУия 1 Уіпкя 2018 ТСзФ. 

252.5. Вжгж мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж 
(йікПТОиькСї УжТСбжкж) бжекОпОюмьУя лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж евігкС іе бжгОйж лТСгФзоії, 
язі бУмОкСбиПкі зСкгжоіяйж кО йікПТОиькФ УжТСбжкФ Са'єзмО (гіиякзж) кОгТ, Ф мСйФ пжУиі 
зСкгжоії мСбОТіб мО лСУиФв, е ФТОХФбОккяй еОмбПТгдПкжХ лиОмкжзСй УХПй ТФХФ мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) кО 
бжТСакжпжХ гіиькжояХ мО йіУояХ еаПТівОккя е ФТОХФбОккяй УзиОгФ бжХігкСї УжТСбжкж, ФйСб 
зСкзТПмкСвС бжТСакжомбО, СУСаижбСУмПР мПХкСиСвіпкСвС лТСоПУФ мО бжйСв гС зікоПбСї 
лТСгФзоії. 

252.6. БОеСю СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк є бОТміУмь СаУявіб бжгСаФмжХ Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) 
лПТіСгі зСТжУкжХ зСлОижк (йікПТОиькСї УжТСбжкж), язО СзТПйС СапжУиюємьУя гия зСдкСвС 
бжгФ зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) гия зСдкСї гіиякзж кОгТ кО аОеСбжХ 
ФйСбОХ лСУмОбзж (УзиОг вСмСбСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО). 

252.7. ВОТміУмь біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 
зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі СапжУиюємьУя 
лиОмкжзСй гия зСдкСї гіиякзж кОгТ кО аОеСбжХ ФйСбОХ лСУмОбзж (УзиОг вСмСбСї лТСгФзоії 
віТкжпСвС ліглТжєйУмбО) еО аіиьрСю е мОзжХ її бПижпжк: 

252.7.1. еО нОзмжпкжйж оікОйж ТПОиіеОоії біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж); 

252.7.2. еО ТСеТОХФкзСбСю бОТміУмю біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж), зТій бФвиПбСгкПбСї 
УжТСбжкж, О мОзСд ТФг еОиіеО. 
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252.8. К ТОеі СапжУиПккя бОТмСУмі мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 
зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) еО нОзмжпкжйж оікОйж ТПОиіеОоії бОТміУмь 
Сгжкжоі біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї 
зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) бУмОкСбиюємьУя лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж еО бПижпжкСю 
УФйж гСХСгФ, СмТжйОкСвС (кОТОХСбОкСвС) біг бжзСкОкжХ Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі 
вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь е ТПОиіеОоії біглСбігкСвС СаУявФ (зіиьзСУмі) мОзСвС бжгФ 
мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї 
УжТСбжкж). 

ЛОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії гия кОнмж, зСкгПкУОмФ бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, еО лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) лПТіСг яз УПТПгкя оікО СгкСвС аОТПия кОнмж "Urals", лПТПТОХСбОкО Ф вТжбкі еО 
мСккФ еО зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж УмОкСй кО 1 пжУиС йіУяоя, сС кОУмОє еО 
лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, бжекОпПкО еО ікнСТйОоією йідкОТСгкСвС ОвПкмУмбО 
(зСмжТФбОккя UralsMediterranean мО UralsRotterdam). ЙТж бжекОпПккі нОзмжпкСї оікж 
ТПОиіеОоії гия кОнмж, зСкгПкУОмФ бжзСТжУмСбФємьУя УПТПгкіР лСзОекжз йіУмзСУмі аОТПиіб б 1 
мСккі кОнмж йОТзж "Urals" Ф ТСейіТі 7,28. 

АаеОо мТПміР бжзиюпПкС. 
АаеОо пПмбПТмжР бжзиюпПкС. 
ЛОзмжпкСю оікСю ТПОиіеОоії гия вОеФ лТжТСгкСвС ббОдОємьУя: 
 гия вОеФ лТжТСгкСвС, сС біглСбігОє ФйСбі, бжекОпПкіР Ф лФкзмі 252.24 оієї УмОммі, - 

оікО, бжекОпПкО Ф біглСбігкжХ гСвСбСТОХ зФлібиі-лТСгОдФ лТжТСгкСвС вОеФ йід 
лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж мО УФа'єзмСй ТжкзФ лТжТСгкСвС вОеФ, кО язСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж лСзиОгПкі УлПоіОиькі СаСб'яезж сСгС нСТйФбОккя ТПУФТУФ 
лТжТСгкСвС вОеФ гия лСаФмСбжХ УлСджбОпіб мО бжТСакжзіб мПлиСбСї ПкПТвії біглСбігкС 
гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТжкСз лТжТСгкСвС вОеФ", Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі; 

 гия ікрСвС вОеФ лТжТСгкСвС - оікО, бжекОпПкО яз УПТПгкє ОТжнйПмжпкП екОпПккя 
мОзжХ бПижпжк: 

o УПТПгкя йжмкО бОТміУмь ійлСТмкСвС лТжТСгкСвС вОеФ, сС УзиОиОУя Ф лТСоПУі 
РСвС йжмкСвС СнСТйиПккя ліг пОУ ббПеПккя кО мПТжмСТію КзТОїкж еО 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг. ЛПТПгкя йжмкО бОТміУмь ійлСТмкСвС лТжТСгкСвС 
вОеФ, сС УзиОиОУя Ф лТСоПУі РСвС йжмкСвС СнСТйиПккя ліг пОУ ббПеПккя кО 
мПТжмСТію КзТОїкж еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, СапжУиюємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, мО кОгОємьУя 
гС 5 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, 
оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ 
ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ; 

o УПТПгкьСОТжнйПмжпкП екОпПккя зСмжТФбОкь оік вОеФ лТжТСгкСвС кО ебімкжР 
йіУяоь (Front Month Settlement Prices) кО кігПТиОкгУьзСйФ вОеСбСйФ ХОаі (TTF), 
еО ікнСТйОоією аіТді EEX (The European Energy Exchange), сС УзиОижУя еО 
зОиПкгОТкжР йіУяоь, сС лПТПгФє лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгФ, язП 
СапжУиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ б гСиОТОХ ЛОА мО б 
кОоіСкОиькіР бОиюмі КзТОїкж (аПе ЙДВ) еО УПТПгкьСОТжнйПмжпкжй СніоіРкжй 
зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС 
ТСебжмзФ, гС 10 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, ТСейісФє кО 
УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі Ф УлПоіОиькСйФ ТСегіиі нОзмжпкФ оікФ ТПОиіеОоії лТжТСгкСвС 
вОеФ, бжекОпПкФ еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ Ф кОоіСкОиькіР бОиюмі КзТОїкж мО б гСиОТОХ ЛОА, мО 
кОгОє ікнСТйОоію лТС мОзФ нОзмжпкФ оікФ оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ЙТж егіРУкПккі зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ УмОммПю 39 оьСвС 
КСгПзУФ, нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
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ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) кП йСдП аФмж йПкрП 
оікж, бжекОпПкСї еО лТжкожлСй бжмявкФмСї ТФзж. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС 
ТСебжмзФ, гС 10 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, ТСейісФє 
бжекОпПкФ оікФ ТПОиіеОоії біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - 
бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі Ф 
УлПоіОиькСйФ ТСегіиі мО лСбігСйияє оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ЛФйО гСХСгФ, СмТжйОкСвС (кОТОХСбОкСвС) біг ТПОиіеОоії біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) еО 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, ейПкрФємьУя кО УФйФ бжмТОм лиОмкжзО, лСб'яеОкжХ е 
СлПТОоіяйж лПТПглТСгОдкСї лігвСмСбзж, Ф мСйФ пжУиі лОзФбОккяй, нОУФбОккяй 
(аФмПиюбОккяй), О мОзСд е гСУмОбзСю (лПТПбПеПккяй, мТОкУлСТмФбОккяй) СаУявФ 
(зіиьзСУмі) біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 
зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) УлСджбОпФ б ТСейіТОХ, ФУмОкСбиПкжХ Ф гСвСбСТі 
зФлібиі-лТСгОдФ евігкС е ФйСбОйж лСУмОпОккя. 

ЛФйж лСлПТПгкьСї СлиОмж бОТмСУмі СаУявФ (зіиьзСУмі) біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж), 
сС кОгіРриж гС йСйПкмФ нОзмжпкСвС бжзСкОккя вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь (нОзмжпкСї 
лСУмОбзж) ОаС гС йСйПкмФ кОУмОккя УмТСзФ бжзСкОккя вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь 
(лСУмОбзж) еО біглСбігкжй гСвСбСТСй, бзиюпОюмьУя гС УФйж гСХСгФ гия СапжУиПккя 
бОТмСУмі Сгжкжоі біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 
зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, язсС мОзі 
вСУлСгОТУьзі еСаСб'яеОккя (лСУмОбзж) бжзСкОкі ОаС йОиж аФмж бжзСкОкжйж еО еОекОпПкжй 
гСвСбСТСй. 

ЛФйО гСХСгФ, СмТжйОкО біг ТПОиіеОоії СаУявФ (зіиьзСУмі) біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) б 
ікСеПйкіР бОиюмі, СаТОХСбФємьУя б кОоіСкОиькіР бОиюмі еО СніоіРкжй зФТУСй вТжбкі гС 
ікСеПйкжХ бОиюм, бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж кО гОмФ ТПОиіеОоії мОзжХ 
зСТжУкжХ зСлОижк. 

ЛОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії гия ТФг еОиіеО бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) 
лПТіСг, яз УПТПгкя бОТміУмь еОиіекСї ТФгж еО ікгПзУСй IODEX 62 % FE CFR China, 
лПТПТОХСбОкО Ф вТжбкі еО мСккФ еО зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж УмОкСй кО 1 пжУиС 
йіУяоя, сС кОУмОє еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, еО ікнСТйОоією, сС СніоіРкС 
еОекОпПкО УбімСбжй ікнСТйОоіРкжй ОвПкмУмбСй Platts. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС 
ТСебжмзФ, гС 10 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, ТСейісФє 
бжекОпПкФ нОзмжпкФ оікФ ТПОиіеОоії ТФг еОиіеО кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі Ф 
УлПоіОиькСйФ ТСегіиі мО лСбігСйияє оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

252.9. ДС бжмТОм лиОмкжзО ТПкмкСї лиОмж, лСб'яеОкжХ е СлПТОоіяйж лПТПглТСгОдкСї 
лігвСмСбзж, Ф мСйФ пжУиі лОзФбОккяй, нОУФбОккяй (аФмПиюбОккяй), О мОзСд е гСУмОбзСю 
(лПТПбПеПккяй, мТОкУлСТмФбОккяй) мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 
зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) УлСджбОпФ, кОиПдОмь: 

252.9.1. бжмТОмж, лСб'яеОкі е СлПТОоіяйж лПТПглТСгОдкСї лігвСмСбзж, Ф мСйФ пжУиі 
лОзФбОккяй, нОУФбОккяй (аФмПиюбОккяй), О мОзСд е гСУмОбзСю (лПТПбПеПккяй, 
мТОкУлСТмФбОккяй) мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї 
зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) іе УзиОгФ вСмСбСї лТСгФзоії лиОмкжзО ТПкмкСї лиОмж (бФеиО 
СаиізФ, бХСгФ гС йОвіУмТОиькСвС мТФаСлТСбСгФ, лФкзмФ бігбОкмОдПккя УлСджбОпФ ОаС кО 
лПТПТСазФ, йПді ТСегіиФ йПТПд іе УлСджбОпПй) УлСджбОпФ, О УОйП: 
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 е гСУмОбзСю (лПТПбПеПккяй, мТОкУлСТмФбОккяй) йОвіУмТОиькжйж мТФаСлТСбСгОйж, 
еОиіекжпкжй, бСгкжй мО ікржйж бжгОйж мТОкУлСТмФ; 

 іе еижбОккяй, кОижбОккяй, кОбОкмОдПккяй, ТСебОкмОдПккяй мО лПТПбОкмОдПккяй; 
 е СлиОмСю лСУиФв лСТміб, еСзТПйО лСТмСбжХ еаСТіб; 
 е СлиОмСю мТОкУлСТмкС-ПзУлПгжмСТУьзжХ лСУиФв; 

252.9.2. бжмТОмж е СаСб'яезСбСвС УмТОХФбОккя бОкмОдіб, СапжУиПкі біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО; 

252.9.3. йжмкі лиОмПді Ф ТОеі ТПОиіеОоії еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 
252.10. ВОТміУмь Сгжкжоі зСдкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - 

бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) СапжУиюємьУя яз УліббігкСрПккя 
УФйж гСХСгФ, СмТжйОкСвС лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж біг ТПОиіеОоії біглСбігкСвС бжгФ 
мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї 
УжТСбжкж), бжекОпПкСї біглСбігкС гС лФкзмФ 252.8 оієї УмОммі, мО СаУявФ (зіиьзСУмі) 
біглСбігкСвС бжгФ ТПОиіеСбОкСї мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 
зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж), сС бжекОпОємьУя еО гОкжйж аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ еОлОУіб вСмСбСї лТСгФзоії мОзСвС лиОмкжзО. 

252.11. К ТОеі СапжУиПккя бОТмСУмі біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) еО ТСеТОХФкзСбСю 
бОТміУмю гС бжмТОм лиОмкжзО ТПкмкСї лиОмж еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг бзиюпОюмьУя: 

252.11.1. йОмПТіОиькі бжмТОмж, Ф мСйФ пжУиі бжмТОмж, лСб'яеОкі е бжзСкОккяй 
вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб іе гОбОиькжоьзСю УжТСбжкСю, еО бжкямзСй йОмПТіОиькжХ бжмТОм, 
лСб'яеОкжХ іе: 

 еаПТівОккяй; 
 мТОкУлСТмФбОккяй; 
 лОзФбОккяй, Ф мСйФ пжУиі нОУФбОккяй (аФмПиюбОккяй); 
 лТСбПгПккяй ікрСвС бжгФ лігвСмСбзж (бзиюпОюпж лПТПглТСгОдкФ лігвСмСбзФ), зТій 

СлПТОоіР, сС бігкПУПкі гС СлПТОоіР лПТбжккСї лПТПТСазж (еаОвОпПккя) Ф екОпПккі, 
кОбПгПкСйФ Ф ТСегіиі I оьСвС КСгПзУФ, гия ТПОиіеОоії біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї 
УжТСбжкж); 

 бжТСакжомбСй і ТПОиіеОоією ікржХ бжгіб лТСгФзоії, мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 
252.11.2. бжмТОмж е СлиОмж лТОоі, зТій бжмТОм е СлиОмж лТОоі лТОоібкжзіб, язі кП еОРкямі б 

вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі е бжгСаФбОккя біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж); 

252.11.3. бжмТОмж е ТПйСкмФ СУкСбкжХ еОУСаіб, зТій бжмТОм кО ТПйСкм СУкСбкжХ еОУСаіб, 
кП лСб'яеОкжХ мПХкіпкС мО мПХкСиСвіпкС е вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю е бжгСаФбОккя 
біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї 
зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж); 

252.11.4. ікрі бжмТОмж, сС кОиПдОмь гС УзиОгФ бжмТОм, Ф мСйФ пжУиі бжмТОмж, ТСелСгіиПкі 
евігкС е лТжкожлОйж СаиізСбСї лСиімжзж лиОмкжзО ТПкмкСї лиОмж, лСкПУПкі кжй б лПТіСгж, 
зСиж вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь е бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк кП лТСбОгжиОУя Ф еб'яезФ іе 
УПеСккжйж ФйСбОйж лТСбПгПккя бжгСаФбкжХ ТСаім, зТій бжмТОм, кП лСб'яеОкжХ е 
вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю е бжгСаФбОккя біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж), Ф мСйФ пжУиі: 

 язі бжкжзОюмь б ТПеФиьмОмі нСТйФбОккя нікОкУСбжХ ТПеПТбіб; 
 кО УлиОмФ лТСоПкміб аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО ТПкмкСї лиОмж; 
 кО бкПУПккя ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 

зСлОижк; 
 кО УлиОмФ рмТОніб мО/ОаС кПФУмСРзж пж лПкі еО ТірПккяй УмСТік гСвСбСТФ ОаС еО 

ТірПккяй біглСбігкжХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, УФгФ. 
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252.12. Йіг пОУ СапжУиПккя ТСеТОХФкзСбСї бОТмСУмі біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії 
віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) мОзСд 
бТОХСбФюмьУя: 

252.12.1. УФйО кОТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії, зТій УФйж кОТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії кО СУкСбкі 
еОУСаж і кПйОмПТіОиькі Озмжбж, сС лігиявОюмь ОйСТмжеОоії, ОиП кП лСб'яеОкі мПХкіпкС мО 
мПХкСиСвіпкС е вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю е бжгСаФбОккя біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж); 

252.12.2. УФйО ОйСТмжеОоії бжмТОм, лСб'яеОкжХ е вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю е 
бжгСаФбОккя біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 
зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж). 

252.13. К ТОеі язсС йОюмь йіУоП гПТдОбкі УФабПкоії гия віТкжпжХ ліглТжєйУмб, 
бжекОпПккя бОТмСУмі бжгСаФмСї йікПТОиькСї УжТСбжкж (зСТжУкСї зСлОижкж) егіРУкюємьУя 
аПе ФТОХФбОккя УФабПкоії, ТСейіТж язСї гия зСдкСї гіиякзж кОгТ СапжУиююмьУя кО лігУмОбі 
зОиьзФиюбОккя УСаібОТмСУмі бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж еО йОмПТіОиОйж аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі б йПдОХ мОзСї гіиякзж кОгТ. 

252.14. ЛФйО бжмТОм, лСкПУПкжХ кО лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е бжгСаФбОккя 
зСТжУкжХ зСлОижк, сСгС язжХ Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі еОбПТрПкС зСйлиПзУ 
мПХкСиСвіпкжХ СлПТОоіР (лТСоПУіб) е бжгСаФбОккя, лСбкіУмю бзиюпОємьУя гС ТСеТОХФкзСбСї 
бОТмСУмі бжгСаФмжХ зСТжУкжХ зСлОижк еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг. 

К ТОеі язсС ліУия бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя 
кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк еО СаУяв (зіиьзіУмь) біглСбігкСвС бжгФ 
мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї 
УжТСбжкж) лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж Ф аФгь-язСйФ кОУмФлкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі 
лТжРкяб ТірПккя лТС еОУмСУФбОккя гС кПї (біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) ОаС її пОУмжкж) ікржХ 
СлПТОоіР лПТбжккСї лПТПТСазж, б ТПеФиьмОмі пСвС бжкжз кСбжР бжг мСбОТкСї лТСгФзоії 
віТкжпСвС ліглТжєйУмбО, сС бігТіекяємьУя біг лТСгФзоії, еО язСю лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж 
бжекОкі мО бжзСкОкі біглСбігкі еСаСб'яеОккя е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк, лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж Ф мОзСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) 
лПТіСгі бжекОпОє ТСейіТ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж гия кСбСвС біглСбігкСвС 
бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж 
(йікПТОиькСї УжТСбжкж) е ФТОХФбОккяй бжзСкОкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО СаУяв 
(зіиьзіУмь) біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 
зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж), сС аФб бжзСТжУмОкжР кО УмбСТПккя кСбСї 
мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО, еО бжТОХФбОккяй УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, 
язі бжкжзОиж еО лСлПТПгкійж СлПТОоіяйж е гОкжй бжгСй зСТжУкСї зСлОижкж. 

252.15. ЛФйО бжмТОм, лСкПУПкжХ кО лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е бжгСаФбОккя 
зСТжУкжХ зСлОижк, сСгС язжХ Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі кП еОбПТрПкС зСйлиПзУ 
мПХкСиСвіпкжХ СлПТОоіР (лТСоПУіб) е бжгСаФбОккя, бзиюпОємьУя гС ТСеТОХФкзСбСї бОТмСУмі 
біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї 
зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, б язСйФ еОбПТрФємьУя 
мОзжР зСйлиПзУ мПХкСиСвіпкжХ СлПТОоіР (лТСоПУіб). 

252.16. КСеТОХФкзСбО бОТміУмь Сгжкжоі біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) (МТ) СапжУиюємьУя еО 
мОзСю нСТйФиСю: 

 
гП Вйл - бжмТОмж, СапжУиПкі евігкС е лФкзмОйж 252.11 - 252.15 оієї УмОммі (Ф вТжбкяХ); 
КТйлП - зСПніоієкм ТПкмОаПиькСУмі віТкжпСвС ліглТжєйУмбО Ф ТСейіТі 0,20, зТій бжлОгзіб, 

зСиж аіиьрО бПижпжкО мОзСвС зСПніоієкмО еОмбПТгдПкО б мПХкізС-ПзСкСйіпкжХ ТСеТОХФкзОХ 
йОмПТіОиіб вПСиСвС-ПзСкСйіпкСї Соікзж еОлОУіб зСТжУкжХ зСлОижк гіиякзж кОгТ, 
еОмбПТгдПкжХ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф 
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УнПТі вПСиСвіпкСвС бжбпПккя мО ТОоіСкОиькСвС бжзСТжУмОккя кОгТ (гПУямзСбжР гТіа) лТж 
бУмОкСбиПккі зСкгжоіР кО йікПТОиькФ УжТСбжкФ Са'єзмО (гіиякзж) кОгТ; 

Vйл - СаУяв (зіиьзіУмь) мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмжХ зСТжУкжХ 
зСлОижк (йікПТОиькСї УжТСбжкж), сС бжгСаФмО еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг. 

252.17. ВОТміУмь ТФг ФТОкФ мО еСиСмО, бжгСаФмжХ е зСТіккжХ ТСгСбжс, СапжУиюємьУя е 
ФТОХФбОккяй оікж ТПОиіеОоії еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг (Ф ТОеі бігУФмкСУмі ТПОиіеОоії Ф 
оПР лПТіСг - еО кОРаиждпі лСлПТПгкі лСгОмзСбі лПТіСгж) ХійіпкС пжУмСвС йПмОиФ аПе 
ФТОХФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ейПкрПкСї кО УФйФ бжмТОм лиОмкжзО ТПкмкСї лиОмж 
кО еаОвОпПккя (ОнікОд) мО гСУмОбзФ (лПТПбПеПккя, мТОкУлСТмФбОккя) УлСджбОпФ. ВОТміУмь 
Сгжкжоі мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж 
(йікПТОиькСї УжТСбжкж) бжекОпОємьУя е ФТОХФбОккяй пОУмзж (б кОмФТОиькСйФ бжйіТі) бйіУмФ 
ХійіпкС пжУмСвС йПмОиФ б Сгжкжоі бжгСаФмжХ зСТжУкжХ зСлОижк. 

252.18. ЙСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї зСТжУкСї 
зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) б йПдОХ Сгкієї гіиякзж кОгТ еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) 
лПТіСг СапжУиююмьУя еО мОзСю нСТйФиСю: 

Йек = Vн Х Взз Х Лбке Х Клл, 
гП Vн - СаУяв (зіиьзіУмь) біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - 

бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі (б 
СгжкжояХ йОУж ОаС Са'єйФ); 

Взз - бОТміУмь Сгжкжоі біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - 
бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж), СапжУиПкО евігкС е лФкзмОйж 252.7 - 
252.17 оієї УмОммі; 

Лбке - бПижпжкО УмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя 
зСТжУкжХ зСлОижк (Ф бігУСмзОХ), бУмОкСбиПкО Ф лФкзмі 252.20 оієї УмОммі; 

Клл - зСТжвФюпжР зСПніоієкм, бПижпжкО язСвС біглСбігОє бУмОкСбиПкСйФ Ф лФкзмі 252.22 
оієї УмОммі ОаС бПижпжкі гСаФмзФ зіиьзСХ зСПніоієкміб, бУмОкСбиПкжХ Ф лФкзмі 252.22 оієї 
УмОммі, Ф ТОеі кОябкСУмі лігУмОб їХ СгкСпОУкСвС еОУмСУФбОккя еО біглСбігкжйж зТжмПТіяйж. 

252.19. ИаУяв (зіиьзіУмь) біглСбігкСвС бжгФ мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - 
бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж), евігкС іе бжгОйж лТСгФзоії, язі 
бУмОкСбиПкі еОмбПТгдПкжйж зСкгжоіяйж кО йікПТОиькФ УжТСбжкФ Са'єзмО (гіиякзж) кОгТ, 
бжекОпОємьУя лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж УОйСУміРкС Ф дФТкОиі СаиізФ бжгСаФмжХ зСТжУкжХ 
зСлОижк біглСбігкС гС бжйСв еОмбПТгдПкжХ кжй УХПй ТФХФ бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж 
(йікПТОиькСї УжТСбжкж) кО бжТСакжпжХ гіиькжояХ мО йіУояХ еаПТівОккя е ФТОХФбОккяй 
УзиОгФ бжХігкСї УжТСбжкж, ФйСб зСкзТПмкСвС бжТСакжомбО, СУСаижбСУмПР мПХкСиСвіпкСвС 
лТСоПУФ мО бжйСв гС зікоПбСї лТСгФзоії і кСТйОмжбкжХ Озміб, сС ТПвиОйПкмФюмь бжйСвж 
бжекОпПккя язСУмі УжТСбжкж мО зікоПбСвС лТСгФзмФ, бжекОпПккя бйіУмФ СУкСбкСї мО 
УФлФмкьСї зСТжУкСї зСлОижкж б иОаСТОмСТіяХ, ОмПУмСбОкжХ евігкС е лТОбжиОйж 
ФлСбкСбОдПккя мО ОмПУмОоії Ф гПТдОбкіР йПмТСиСвіпкіР УжУмПйі. 

ЗОиПдкС біг біглСбігкСвС бжгФ бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) її 
зіиьзіУмь бжекОпОємьУя б СгжкжояХ йОУж ОаС Са'єйФ. 

252.20. ЛмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк еО бжгСаФмі зСТжУкі зСлОижкж (йікПТОиькФ УжТСбжкФ), бжгж мСбОТкСї лТСгФзоії 
віТкжпСвС ліглТжєйУмбО язСї еОмбПТгдПкі зСкгжоіяйж кО йікПТОиькФ УжТСбжкФ Са'єзмО 
(гіиякзж) кОгТ, ФУмОкСбиююмьУя Ф бігУСмзОХ біг бОТмСУмі мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО Ф мОзжХ ТСейіТОХ: 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 584 gazeta.vobu.ua 
 

ЗОебО вТФл зСТжУкжХ зСлОижк, сС кОгОкО Ф 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж віТкжпСйФ ліглТжєйУмбФ 
гия бжгСаФбОккя зСТжУкСї зСлОижкж Ф бжвиягі 
мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - 
бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї 

УжТСбжкж) 

ЛмОбзО, бігУСмСз біг бОТмСУмі мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 

зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) 

ТФгкі (йПмОиСбйіУкі (йПмОиіпкі), Ф мСйФ пжУиі ТФгж) 
зСТжУкі зСлОижкж: 

 
пСТкжХ йПмОиіб (зТій ТФг еОиіеО), зСиьСТСбжХ мО 
иПвФбОиькжХ йПмОиіб 

6,25 

ТФгж еОиіеО 

3,50, язсС УПТПгкя бОТміУмь еОиіекСї ТФгж еО 
ікгПзУСй IODEX 62 % FE CFR China, сС СніоіРкС 

бжекОпПкжР УбімСбжй ікнСТйОоіРкжй 
ОвПкмУмбСй Platts, еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) 

лПТіСг УмОкСбжмь 100 гСиОТіб ЛОА і йПкрП; 

5,00, язсС УПТПгкя бОТміУмь еОиіекСї ТФгж еО 
ікгПзУСй IODEX 62 % FE CFR China, сС СніоіРкС 

бжекОпПкжР УбімСбжй ікнСТйОоіРкжй 
ОвПкмУмбСй Platts, еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) 

лПТіСг УмОкСбжмь аіиьрП 100 мО кП лПТПбжсФє 
200 гСиОТіб ЛОА бзиюпкС; 

10,00, язсС УПТПгкя бОТміУмь еОиіекСї ТФгж еО 
ікгПзУСй IODEX 62 % FE CFR China, сС СніоіРкС 

бжекОпПкжР УбімСбжй ікнСТйОоіРкжй 
ОвПкмУмбСй Platts, еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) 
лПТіСг УмОкСбжмь аіиьрП 200 гСиОТіб ЛОА 

ФТОкСбйіУкі (б мПХкСиСвіпкСйФ ТСепжкі) 5,00 

ікрі, кід ФТОкСбйіУкі, пСТкжХ, зСиьСТСбжХ мО 
иПвФбОиькжХ йПмОиіб 

5,00 

ПкПТвПмжпкі зСТжУкі зСлОижкж: 
 

бФвіиия: 
 

зСзУібкП 1,50 

ПкПТвПмжпкП 0,75 

ОкмТОожм 1,00 

аФТП 1,00 

мСТн 1,00 

бФвиПбСгкі: 
 

кОнмО: 
 

е лСзиОгіб, язі лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС еОиявОюмь 
кО вижажкі гС 5000 йПмТіб 

31,00 

е лСзиОгіб, язі лСбкіУмю еОиявОюмь кО вижажкі 
лСкОг 5000 йПмТіб 

16,00 

КСкгПкУОм: 
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ЗОебО вТФл зСТжУкжХ зСлОижк, сС кОгОкО Ф 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж віТкжпСйФ ліглТжєйУмбФ 
гия бжгСаФбОккя зСТжУкСї зСлОижкж Ф бжвиягі 
мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - 
бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї 

УжТСбжкж) 

ЛмОбзО, бігУСмСз біг бОТмСУмі мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 

зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) 

е лСзиОгіб, язі лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС еОиявОюмь 
кО вижажкі гС 5000 йПмТіб 

31,00 

е лСзиОгіб, язі лСбкіУмю еОиявОюмь кО вижажкі 
лСкОг 5000 йПмТіб 

16,00 

вОе лТжТСгкжР (аФгь-язСвС лСХСгдПккя): 
 

е лСзиОгіб, язі лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС еОиявОюмь 
кО вижажкі гС 5000 йПмТіб 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг УмОкСбжмь 150 
гСиОТіб ЛОА ОаС йПкрП еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ: 
14,50 біг нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг; 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг є аіиьрСю еО 150 
гСиОТіб ЛОА еО йПмТіб зФаіпкжХ мО кП 
лПТПбжсФє 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ: 
29,00 біг нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг; 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг лПТПбжсФє 400 
гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ: 
29,00 біг пОУмжкж нОзмжпкСї бОТмСУмі вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг Ф 
ТСейіТі 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ мО 
65,00 біг пОУмжкж нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, сС 
лПТПбжсФє 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ; 

е лСзиОгіб, язі лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС еОиявОюмь 
кО вижажкі лСкОг 5000 йПмТіб 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг УмОкСбжмь 150 
гСиОТіб ЛОА ОаС йПкрП еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ: 
7,00 біг нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг; 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг є аіиьрСю еО 150 
гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ мО кП 
лПТПбжсФє 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ: 
14,00 біг нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг; 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг лПТПбжсФє 400 
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ЗОебО вТФл зСТжУкжХ зСлОижк, сС кОгОкО Ф 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж віТкжпСйФ ліглТжєйУмбФ 
гия бжгСаФбОккя зСТжУкСї зСлОижкж Ф бжвиягі 
мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - 
бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї 

УжТСбжкж) 

ЛмОбзО, бігУСмСз біг бОТмСУмі мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 

зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) 

гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ: 
14,00 біг пОУмжкж нОзмжпкСї бОТмСУмі вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг Ф 
ТСейіТі 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ мО 
31,00 біг пОУмжкж нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, сС 
лПТПбжсФє 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ; 

лТжТСгкжР вОе, бжгСаФмжР іе кСбжХ УбПТгиСбжк е 
лСзиОгіб, язі лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС еОиявОюмь кО 
вижажкі гС 5000 йПмТіб 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг УмОкСбжмь 150 
гСиОТіб ЛОА ОаС йПкрП еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ: 
6,00 біг нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг; 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг є аіиьрСю еО 150 
гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ мО кП 
лПТПбжсФє 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ: 
12,00 біг нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг; 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг лПТПбжсФє 400 
гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ: 
12,00 біг пОУмжкж нОзмжпкСї бОТмСУмі вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг Ф 
ТСейіТі 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ мО 
36,00 біг пОУмжкж нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, сС 
лПТПбжсФє 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ; 

лТжТСгкжР вОе, бжгСаФмжР іе кСбжХ УбПТгиСбжк е 
лСзиОгіб, язі лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС еОиявОюмь кО 
вижажкі лСкОг 5000 йПмТіб 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг УмОкСбжмь 150 
гСиОТіб ЛОА ОаС йПкрП еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ: 
3,00 біг нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг; 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг є аіиьрСю еО 150 
гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ мО кП 
лПТПбжсФє 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ: 
6,00 біг нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг; 
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ЗОебО вТФл зСТжУкжХ зСлОижк, сС кОгОкО Ф 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж віТкжпСйФ ліглТжєйУмбФ 
гия бжгСаФбОккя зСТжУкСї зСлОижкж Ф бжвиягі 
мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - 
бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї 

УжТСбжкж) 

ЛмОбзО, бігУСмСз біг бОТмСУмі мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО - бжгСаФмСї 

зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) 

язсС нОзмжпкО оікО ТПОиіеОоії вОеФ лТжТСгкСвС 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг лПТПбжсФє 400 
гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ: 
6,00 біг пОУмжкж нОзмжпкСї бОТмСУмі вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг Ф 
ТСейіТі 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ мО 
18,00 біг пОУмжкж нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії вОеФ 
лТжТСгкСвС еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, сС 
лПТПбжсФє 400 гСиОТіб ЛОА еО 1000 йПмТіб 
зФаіпкжХ; 

е лСзиОгіб кО гіиякзОХ кОгТ (ТСгСбжсОХ) б йПдОХ 
зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ мО/ОаС бжзиюпкСї 
(йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж КзТОїкж кПеОиПдкС 
біг вижажкж еОиявОккя лСзиОгіб мО гОмж лСпОмзФ 
аФТіккя УбПТгиСбжкж 

11,00 

лТжТСгкжР вОе, бжгСаФмжР ліг пОУ бжзСкОккя 
гСвСбСТіб лТС УліиькФ гіяиькіУмь, кПеОиПдкС біг 
вижажкж еОиявОккя лСзиОгіб мО гОмж лСпОмзФ 
аФТіккя УбПТгиСбжкж 

70,00 

кППкПТвПмжпкі, кПТФгкі (кПйПмОиСбйіУкі 
(кПйПмОиіпкі) зСТжУкі зСлОижкж, бСгж лігеПйкі1), 
бСгж лСбПТХкПбі, вТяеі иізФбОиькі (лПиСїгж), зТій 
аФТрмжкФ 

5,00 

аФТрмжк 10,00 
1) ЙТжйімзФ бжзиюпПкС. 
1) З 1 Уіпкя 2019 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2019 ТСзФ (бзиюпкС) гС УмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 

бжгСаФбОккя еОиіекСї ТФгж еОУмСУСбФємьУя зСПніоієкм 1,1. 
2) КПкмкО лиОмО еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя лТіУкжХ лігеПйкжХ бСг, язі бжгСаФбОюмьУя 

лиОмкжзОйж, еОекОпПкжйж Ф ліглФкзмі 252.1.5 лФкзмФ 252.1 оієї УмОммі, еОУмСУСбФємьУя еО УмОбзОйж, бжекОпПкжйж  Ф 
ліглФкзмі 255.5.2 лФкзмФ 255.5 УмОммі 255 оьСвС КСгПзУФ. 

3) В ФйСбОХ гії ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії гия кОнмж мО зСкгПкУОмФ, бжгСаФмжХ Ф йПдОХ мПТжмСТії КзТОїкж, 
зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ, бжзиюпкСї (йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж КзТОїкж, ТПкмкО лиОмО еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж 
гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк УлТОбияємьУя іе еОУмСУФбОккяй УмОбзж Ф ТСейіТі 2 бігУСмзж бОТмСУмі мСбОТкСї 
лТСгФзоії віТкжпСвС ліглТжєйУмбО, О гия вОеФ лТжТСгкСвС, Ф мСйФ пжУиі вОеФ, ТСепжкПкСвС Ф кОнмі (кОнмСбСвС 
(лСлФмкСвС) вОеФ), ПмОкФ, лТСлОкФ, аФмОкФ, вОеФ (йПмОкФ) бФвіиькжХ ТСгСбжс, вОеФ УиОкоПбжХ мСбс, вОеФ оПкмТОиькС-
аОУПРкСбСвС мжлФ, вОеФ зСиПзмСТіб сіиькжХ лСТіг, бжгСаФмСвС Ф йПдОХ мПТжмСТії КзТОїкж, зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ, 
бжзиюпкСї (йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж КзТОїкж, ТПкмкО лиОмО еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк УлТОбияємьУя іе еОУмСУФбОккяй УмОбзж Ф ТСейіТі 1,25 бігУСмзО бОТмСУмі мСбОТкСї лТСгФзоії віТкжпСвС 
ліглТжєйУмбО. 

4 ЙТжйімзФ бжзиюпПкС. 

252.21. ДСгОмзСбі СаУявж бФвиПбСгкПбСї УжТСбжкж, бжгСаФмі бкОУиігСз ТПОиіеОоії гіюпжХ 
ОаС кСбжХ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб (лТСвТОй, гСвСбСТіб), язжйж лПТПгаОпПкС кОТСсФбОккя 
бжгСаФмзФ бФвиПбСгкПбСї УжТСбжкж, кО гіиякзОХ кОгТ (ТСгСбжсОХ, лСзиОгОХ), сС 
ХОТОзмПТжеФюмьУя лСвіТрПкжйж віТкжпС-вПСиСвіпкжйж ФйСбОйж (бОдзСбжгСаФбкі) ОаС 
бжУкОдПкіУмю б лТСоПУі ТСеТСазж б лСлПТПгкіХ лПТіСгОХ, кО СзТПйжХ гіюпжХ УбПТгиСбжкОХ 
ліУия зОлімОиькСвС ТПйСкмФ, УбПТгиСбжкОХ, сС бігкСбиююмьУя е пжУиО иізбігСбОкжХ, кСбжХ 
УбПТгиСбжкОХ пж вТФлОХ УбПТгиСбжк, сС ТСемОрСбОкі кО мОзжХ гіиякзОХ кОгТ, 
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СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю 2 бігУСмзж біг бОТмСУмі гСгОмзСбСвС бжгСаФмзФ біглСбігкСї 
бФвиПбСгкПбСї УжТСбжкж. 

ЙСТягСз бігаСТФ мО еОмбПТгдПккя кСбжХ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб (лТСвТОй, гСвСбСТіб), 
язжйж лПТПгаОпПкС кОТСсФбОккя бжгСаФмзФ бФвиПбСгкПбСї УжТСбжкж, лСТягСз бжекОпПккя 
гСгОмзСбжХ СаУявіб бФвиПбСгкПбСї УжТСбжкж, О мОзСд лСТягСз зСкмТСию еО бжзСкОккяй 
мОзжХ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб (лТСвТОй) бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж еО 
лСгОккяй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ. 

ЙПТПиіз гіиякСз кОгТ мО/ОаС Са'єзміб гіиякСз кОгТ, кО язжХ ТПОиіеФюмьУя кСбі 
ікбПУмжоіРкі лТСПзмж (лТСвТОйж, гСвСбСТж), бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф кОнмСвОеСбСйФ 
зСйлиПзУі. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ лСржТююмьУя кО: 
 ліглТжєйУмбО, пОУмзО гПТдОбж Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ УмОкСбжмь 25 бігУСмзіб мО 

аіиьрП; 
 вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО, 25 бігУСмзіб мО аіиьрП ОзоіР (пОУмСз, лОїб) язжХ 

екОХСгямьУя Ф УмОмФмкжХ зОлімОиОХ ікржХ вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, зСкмТСиькжй 
лОзПмСй ОзоіР язжХ бСиСгіє гПТдОбО; 

 гСпіТкі ліглТжєйУмбО, лТПгУмОбкжомбО мО ніиії мОзжХ ліглТжєйУмб і мСбОТжУмб; 
 ФпОУкжзіб гСвСбСТіб лТС УліиькФ гіяиькіУмь, біглСбігкС гС язжХ бОТміУмь бзиОгФ 

ліглТжєйУмб, пОУмзО гПТдОбж Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ УмОкСбжмь 25 бігУСмзіб мО 
аіиьрП, вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, 25 бігУСмзіб мО аіиьрП ОзоіР (пОУмСз, лОїб) язжХ 
екОХСгжмьУя Ф УмОмФмкжХ зОлімОиОХ ікржХ вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, зСкмТСиькжй 
лОзПмСй ОзоіР язжХ бСиСгіє гПТдОбО, О мОзСд гСпіТкіХ ліглТжєйУмб, лТПгУмОбкжомб 
мО ніиіР мОзжХ ліглТжєйУмб і мСбОТжУмб, УмОкСбжмь 25 бігУСмзіб мО аіиьрП еОвОиькСї 
бОТмСУмі бзиОгіб ФпОУкжзіб гСвСбСТіб лТС УліиькФ гіяиькіУмь. 

252.22. ДС УмОбСз ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк еОУмСУСбФюмьУя зСТжвФюпі зСПніоієкмж, сС бжекОпОюмьУя еОиПдкС біг бжгФ 
зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) мО ФйСб її бжгСаФбОккя: 

КТжмПТії еОУмСУФбОккя зСПніоієкмО 
ВПижпжкО 

зСПніоієкмО 

ВжгСаФбОккя еОлОУіб (ТПУФТУіб) зСТжУкжХ зСлОижк е мПХкСвПккжХ ТСгСбжс 0,50 

ВжгСаФбОккя лісОкС-вТОбіРкСї УжТСбжкж б йПдОХ ОзбОмСТії йСТіб, бСгСУХСбжс, Ф 
ТіпзОХ мО їХ еОлиОбОХ (зТій бжгСаФбОккя, лСб'яеОкСвС е лиОкСбжйж ТСаСмОйж е 
СпжсПккя нОТбОмПТіб ТіпСз) 

2,00 

ВжгСаФбОккя бФвиПзжУижХ йікПТОиькжХ лігеПйкжХ бСг (вігТСзОТаСкОмкжХ) іе 
УбПТгиСбжк, сС кП СаиОгкОкі УмОоіСкОТкжйж вОеСбіггіиюбОпОйж 

0,85 

ВжгСаФбОккя еОлОУіб е ТСгСбжс, язі б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ 
бжекОкі яз гСмОоіРкі еОлОУж 

0,01 

ВжгСаФбОккя еОлОУіб зСТжУкжХ зСлОижк гіиякзж кОгТ іе гСмТжйОккя зСкгжоіР 
йікПТОиькСї УжТСбжкж гіиякзж кОгТ, еОмбПТгдПкжХ гПТдОбкСю ПзУлПТмжеСю кО 
лігУмОбі ебіміб е вПСиСвіпкСвС бжбпПккя, язП бжзСкОкП лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж еО 
ТОХФкСз биОУкжХ зСрміб кП ТОкірП кід еО 5 ТСзіб гС ебімкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, 
зТій бФвиПбСгкПбСї УжТСбжкж 

0,95 

ВжгСаФбОккя лСеОаОиОкУСбжХ еОлОУіб лТжТСгкСвС вОеФ, сС біглСбігОє ФйСбі, 
бжекОпПкіР Ф лФкзмі 252.24 оієї УмОммі* 

0,79 

ВжгСаФбОккя лСеОаОиОкУСбжХ еОлОУіб лТжТСгкСвС вОеФ, е лСзиОгіб кО гіиякзОХ кОгТ 
мО/ОаС бжзиюпкСї (йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж КзТОїкж, сС біглСбігОє ФйСбі, 
бжекОпПкіР Ф лФкзмі 252.24 оієї УмОммі* 

0,61 
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КТжмПТії еОУмСУФбОккя зСПніоієкмО 
ВПижпжкО 

зСПніоієкмО 

ВжгСаФбОккя лСеОаОиОкУСбжХ еОлОУіб лТжТСгкСвС вОеФ, сС кП біглСбігОє ФйСбі, 
бжекОпПкіР Ф лФкзмі 252.24 оієї УмОммі* 

0,96 

ВжгСаФбОккя еОлОУіб лТжТСгкСвС вОеФ, сС біглСбігОє ФйСбі, бжекОпПкіР Ф лФкзмі 
252.24 оієї УмОммі, гіиякзж кОгТ, еОмбПТгдПкжХ гПТдОбкСю ПзУлПТмжеСю кО лігУмОбі 
ебіміб е вПСиСвіпкСвС бжбпПккя, язП бжзСкОкП лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж еО ТОХФкСз 
биОУкжХ зСрміб 

0,88 

ВжгСаФбОккя еОлОУіб лТжТСгкСвС вОеФ е лСзиОгіб кО гіиякзОХ кОгТ (ТСгСбжсОХ) б 
йПдОХ зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ мО/ОаС бжзиюпкС (йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж 
КзТОїкж, сС біглСбігОє ФйСбі, бжекОпПкіР Ф лФкзмі 252.24 оієї УмОммі, гіиякзж кОгТ, 
еОмбПТгдПкжХ гПТдОбкСю ПзУлПТмжеСю кО лігУмОбі ебіміб е вПСиСвіпкСвС бжбпПккя, 
язП бжзСкОкП лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж еО ТОХФкСз биОУкжХ зСрміб 

0,77 

ВжгСаФбОккя еОлОУіб лТжТСгкСвС вОеФ, сС кП біглСбігОє ФйСбі, бжекОпПкіР Ф лФкзмі 
252.24 оієї УмОммі, гіиякзж кОгТ, еОмбПТгдПкжХ гПТдОбкСю ПзУлПТмжеСю кО лігУмОбі 
ебіміб е вПСиСвіпкСвС бжбпПккя, язП бжзСкОкП лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж еО ТОХФкСз 
биОУкжХ зСрміб 

0,97 

ВжгСаФбОккя лігеПйкжй рОХмкжй УлСУСаСй е вижажкж лСкОг 300 йПмТіб ТФгж еОиіеО 
гия еаОвОпПккя іе бйіУмСй йОвкПмжмСбСвС еОиіеО йПкрП 35 бігУСмзіб 

0,25 

ВжгСаФбОккя ТФг еОиіеО 0,90 

____________ 
* ЗО ФйСбж, сС еОлОУж зСТжУкжХ зСлОижк бігкПУПкС гС мОзСї зОмПвСТії еО ТПеФиьмОмОйж вПСиСвС-ПзСкСйіпкСї Соікзж, 
лТСбПгПкСї кП ТОкір яз еО 10 ТСзіб гС бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь. 

252.23. ЙСгОмзСбі гПзиОТОоії е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя 
зСТжУкжХ зСлОижк лСгОюмьУя її лиОмкжзСй лСпжкОюпж е зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ, сС кОУмОє 
еО збОТмОиСй, Ф язСйФ мОзжР лиОмкжз СмТжйОб ОаС лПТПСнСТйжб УлПоіОиькжР гСебіи. 

ЙСгОмзСбі гПзиОТОоії е ТПкмкСї лиОмж ліг пОУ бжзСкОккя гСвСбСТіб лТС УліиькФ гіяиькіУмь 
аПе ФмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж лСгОюмьУя ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю, бжекОпПкСю 
біглСбігкС гС лФкзмФ 252.1 оієї УмОммі лСпжкОюпж е зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ, сС кОУмОє еО 
збОТмОиСй, Ф язСйФ мОзжР гСвСбіТ еОТПєУмТСбОкС Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ. 

252.24. ЙиОмкжз ТПкмкСї лиОмж ОаС ФлСбкСбОдПкО СУСаО, язі Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) 
лПТіСгі бжгСаФиж лТжТСгкжР вОе (Ф мСйФ пжУиі кОнмСбжР (лСлФмкжР) вОе) мО ТПОиіеФбОиж РСвС 
УФа'єзмФ ТжкзФ лТжТСгкСвС вОеФ, кО язСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО лігУмОбі ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС ТжкСз лТжТСгкСвС вОеФ" лСзиОгПкС УлПоіОиькі СаСб'яезж сСгС нСТйФбОккя 
ТПУФТУФ лТжТСгкСвС вОеФ гия лСаФмСбжХ УлСджбОпіб мО бжТСакжзіб мПлиСбСї ПкПТвії, 
бжекОпОюмь Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е ФТОХФбОккяй СаУявіб, 
бжекОпПкжХ б ОзмОХ лТжРйОккя-лПТПгОпі, мО СаУявіб бжТСакжпС-мПХкСиСвіпкжХ бжмТОм 
лТжТСгкСвС вОеФ кО мПХкіпкі СлПТОоії е бжгСаФбОккя мО лігвСмСбзж гС мТОкУлСТмФбОккя. 
Азмж лТжРйОккя-лПТПгОпі СнСТйияюмьУя Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, б язСйФ мОзжР 
вОе аФб бжгСаФмжР, мО кП ліекірП 8 пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) 
лПТіСгСй, ліглжУФюмьУя лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж ОаС ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю мО 
еОекОпПкжй бжсП УФа'єзмСй ТжкзФ лТжТСгкСвС вОеФ кО лігУмОбі ФзиОгПкжХ кжйж гСвСбСТіб 
зФлібиі-лТСгОдФ лТжТСгкСвС вОеФ. 

ИаУявж бжТСакжпС-мПХкСиСвіпкжХ бжмТОм лТжТСгкСвС вОеФ кО егіРУкПккя мПХкіпкжХ 
СлПТОоіР е бжгСаФбОккя мО лігвСмСбзж гС мТОкУлСТмФбОккя (Ф мСйФ пжУиі кОнмСбСвС 
(лСлФмкСвС) вОеФ), еОекОпПкСвС б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, бжекОпОюмьУя лТСлСТоіРкС 
гС лжмСйСї бОвж СаУявіб мОзСвС лТжТСгкСвС вОеФ, ТПОиіеСбОкСвС еОекОпПкСйФ УФа'єзмФ ТжкзФ 
лТжТСгкСвС вОеФ, Ф еОвОиькСйФ СаУяеі лТжТСгкСвС вОеФ (Ф мСйФ пжУиі кОнмСбСвС (лСлФмкСвС) 
вОеФ), сС лігиявОє СлСгОмзФбОккю, ейПкрПкСйФ кО СаУяв бжТСакжпС-мПХкСиСвіпкжХ бжмТОм 
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мОзСвС лТжТСгкСвС вОеФ, сС кП йСдФмь аФмж аіиьрП кСТйОмжбкжХ СаУявіб бжТСакжпС-
мПХкСиСвіпкжХ бжмТОм. 

ЙПТПиіз мО лСТягСз бжекОпПккя ТСейіТіб кСТйОмжбкжХ бжТСакжпС-мПХкСиСвіпкжХ бжмТОм 
лТжТСгкСвС вОеФ кО мПХкіпкі СлПТОоії е бжгСаФбОккя мО лігвСмСбзж гС мТОкУлСТмФбОккя 
бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ б кОнмСвОеСбСйФ мО кОнмСвОеСлПТПТСакСйФ зСйлиПзУОХ. 

252.25. ЙиОмкжз ТПкмкСї лиОмж мО ФлСбкСбОдПкО СУСаО УлиОпФюмь лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя: 

252.25.1. еО йіУоПекОХСгдПккяй гіиякзж кОгТ, е язСї бжгСаФмі зСТжУкі зСлОижкж, Ф ТОеі 
ТСейісПккя мОзСї гіиякзж кОгТ Ф йПдОХ мПТжмСТії КзТОїкж; 

252.25.2. еО йіУоПй СаиізФ лиОмкжзО ТПкмкСї лиОмж Ф ТОеі ТСейісПккя гіиякзж кОгТ, е язСї 
бжгСаФмС зСТжУкі зСлОижкж, б йПдОХ зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ мО/ОаС бжзиюпкСї 
(йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж КзТОїкж. 

252.26. ЙСгОккя гПзиОТОоії, УмТСзж УлиОмж, біглСбігОиькіУмь лиОмкжзіб мО зСкмТСиь еО 
УлТОбияккяй ТПкмкСї лиОмж бжекОпПкС УмОммяйж 257 і 258 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 253. КПкмкО лиОмО еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй 
зСТжУкжХ зСлОижк 

253.1. ЙиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е 
бжгСаФбОккяй зСТжУкжХ зСлОижк, є юТжгжпкі мО ніежпкі СУСаж - УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, 
язі бжзСТжУмСбФюмь Ф йПдОХ мПТжмСТії КзТОїкж гіиякзж кОгТ гия: 

253.1.1. еаПТівОккя лТжТСгкСвС вОеФ, кОнмж, вОеСлСгіакжХ мО ікржХ ТігзжХ 
кОнмСлТСгФзміб; 

253.1.2. бжмТжйФбОккя бжкСйОмПТіОиіб, бжТСакжомбО і еаПТівОккя бжкСлТСгФзоії; 
253.1.3. бжТСсФбОккя вТжаіб, СбСпіб, збіміб мО ікржХ ТСУижк; 
253.1.4. еаПТівОккя ХОТпСбжХ лТСгФзміб, лТСйжУиСбжХ мО ікржХ мСбОТіб, ТПпСбжк і 

йОмПТіОиіб; 
253.1.5. лТСбОгдПккя ікржХ бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 
253.2. ЗП є лиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е 

бжгСаФбОккяй зСТжУкжХ зСлОижк, біРУьзСбі пОУмжкж, еОзиОгж, ФУмОкСбж і СТвОкіеОоії 
ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж мО ікрі біРУьзСбі нСТйФбОккя, ФмбСТПкі біглСбігкС гС еОзСкФ, сС 
нікОкУФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

253.3. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, кП 
лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй зСТжУкжХ зСлОижк, є СаУяв лігеПйкСвС лТСУмСТФ (гіиякзж) кОгТ: 

253.3.1. гия еаПТівОккя лТжТСгкСвС вОеФ мО вОеСлСгіакжХ лТСгФзміб - ОзмжбкжР Са'єй 
еаПТівОккя вОеФ б лСТжУмжХ пж мТісжкФбОмжХ вПСиСвіпкжХ ФмбСТПккяХ (лиОУмОХ-зСиПзмСТОХ); 

253.3.2. гия еаПТівОккя кОнмж мО ікржХ ТігзжХ кОнмСлТСгФзміб - Са'єй УлПоіОиькС 
УмбСТПкжХ мО іУкФюпжХ віТкжпжХ бжТСаСз (біглТОоьСбОкжХ і лТжУмСУСбОкжХ), О мОзСд 
лТжТСгкжХ лСТСдкжк (лПпПТ); 

253.3.3. гия бжмТжйФбОккя бжкСйОмПТіОиіб, бжТСакжомбО і еаПТівОккя бжкСлТСгФзоії, 
бжТСсФбОккя вТжаіб, СбСпіб, збіміб мО ікржХ ТСУижк, еаПТівОккя ХОТпСбжХ лТСгФзміб, 
лТСйжУиСбжХ мО ікржХ мСбОТіб, ТПпСбжк і йОмПТіОиіб, лТСбОгдПккя ікржХ бжгіб 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі - лиСсО лігеПйкСвС лТСУмСТФ, сС кОгОкО Ф зСТжУмФбОккя б 
УлПоіОиькС УмбСТПкжХ мО іУкФюпжХ віТкжпжХ бжТСазОХ (біглТОоьСбОкжХ і лТжУмСУСбОкжХ), О 
мОзСд лТжТСгкжХ лСТСдкжкОХ (лПпПТОХ). 

253.4. КПкмкО лиОмО еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй 
зСТжУкжХ зСлОижк, кП УлТОбияємьУя: 

253.4.1. еО бжзСТжУмОккя мТОкУлСТмкжХ мФкПиіб мО ікржХ лігеПйкжХ зСйФкізОоіР, 
зСиПзмСТкС-гТПкОдкжХ УжУмПй мО Са'єзміб йіУьзСвС зСйФкОиькСвС вСУлСгОТУмбО; 

253.4.2. еО бжзСТжУмОккя лігеПйкжХ УлСТФг кО вижажкі кП аіиьр яз 20 йПмТіб, еаФгСбОкжХ 
бігзТжмжй УлСУСаСй аПе еОУжлОккя ОаС е лСгОиьржй ґТФкмСбжй еОУжлОккяй. 
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253.5. ЛмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е 
бжгСаФбОккяй зСТжУкжХ зСлОижк, бУмОкСбиююмьУя еОиПдкС біг зСТжУкжХ биОУмжбСУмПР 
кОгТ і УмФлПкя ПзСиСвіпкСї аПелПзж ліг пОУ їХ бжзСТжУмОккя Ф мОзжХ ТСейіТОХ: 

НОТОзмПТ зСТжУмФбОккя 
кОгТОйж 

Вжг зСТжУмФбОккя 
кОгТОйж 

Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзО ТПкмкСї лиОмж еО 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж б 

оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е 
бжгСаФбОккяй зСТжУкжХ 

зСлОижк, еО Сгжкжою СаУявФ 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж, 

вТжбПкь кО Тіз 

ВжзСТжУмОккя лігеПйкСвС 
лТСУмСТФ кОгТ - лСТжУмжХ пж 
мТісжкФбОмжХ вПСиСвіпкжХ 
ФмбСТПкь (лиОУміб-зСиПзмСТіб) 

еаПТівОккя 
лТжТСгкСвС вОеФ мО 
вОеСлСгіакжХ 
лТСгФзміб 

мжУ. зФа. 
йПмТіб 

ОзмжбкСвС 
Са'єйФ 

0,56 

ВжзСТжУмОккя лігеПйкСвС 
лТСУмСТФ - УлПоіОиькС 
УмбСТПкжХ мО іУкФюпжХ 
віТкжпжХ бжТСаСз 
(біглТОоьСбОкжХ і 
лТжУмСУСбОкжХ), О мОзСд 
лТжТСгкжХ лСТСдкжк (лПпПТ) 

еаПТівОккя кОнмж мО 
ікржХ ТігзжХ 
кОнмСлТСгФзміб 

зФа. йПмТіб 0,56 

бжмТжйФбОккя 
бжкСйОмПТіОиіб, 
бжТСакжомбС і 
еаПТівОккя 
бжкСлТСгФзоії 

зб. йПмТіб 1,59 

бжТСсФбОккя вТжаіб, 
СбСпіб, збіміб мО ікржХ 
ТСУижк 

- " - 0,90 

еаПТівОккя ХОТпСбжХ 
лТСгФзміб, 
лТСйжУиСбжХ мО ікржХ 
мСбОТіб, ТПпСбжк і 
йОмПТіОиіб 

- " - 0,69 

лТСбОгдПккя ікрСї 
вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі 

- " - 2,23 

253.6. ЙСгОккя гПзиОТОоії, УмТСзж УлиОмж, біглСбігОиькіУмь лиОмкжзіб мО зСкмТСиь еО 
УлТОбияккяй ТПкмкСї лиОмж бжекОпПкС УмОммяйж 257 і 258 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 254. КПкмкО лиОмО еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж 
254.1. ЙиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж є 

еОвОиькі зСТжУмФбОпі ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ КзТОїкж, бжекОпПкі еОзСкСгОбУмбСй лТС 
ТОгіСпОУмСмкжР ТПУФТУ, язжй кОгОкС лТОбС зСТжУмФбОмжУя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй 
КзТОїкж б йПдОХ бжгіиПкСї пОУмжкж УйФв ТОгіСпОУмСм еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя кО лігУмОбі: 

254.1.1. иіоПкеії кО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж; 
254.1.2. иіоПкеії кО йСбиПккя мО гСебСиФ кО ПзУлиФОмОоію ТОгіСПиПзмТСккСвС еОУСаФ мО 

бжлТСйікюбОиькСвС лТжУмТСю; 
254.1.3. гСебСиФ кО ПзУлиФОмОоію ТОгіСПиПзмТСккСвС еОУСаФ мО бжлТСйікюбОиькСвС 
лТжУмТСю, СмТжйОкСвС кО лігУмОбі гСвСбСТФ е биОУкжзСй иіоПкеії кО йСбиПккя;  

254.1.4. гСебСиФ кО ПзУлиФОмОоію ТОгіСПиПзмТСккСвС еОУСаФ мО бжлТСйікюбОиькСвС 
лТжУмТСю. 

254.2. ЗП є лиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж УлПоіОиькі зСТжУмФбОпі, лПТПиіз язжХ бжекОпПкС 
еОзСкСгОбУмбСй лТС ТОгіСпОУмСмкжР ТПУФТУ, мО ТОгіСОйОмСТж. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 592 gazeta.vobu.ua 
 

254.3. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй 
ТПУФТУСй КзТОїкж є ржТжкО УйФвж ТОгіСпОУмСм, сС бжекОпОємьУя яз пОУмжкО УйФвж 
ТОгіСпОУмСм еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя Ф біглСбігкСйФ ТПвіСкі мО еОекОпПкО б иіоПкеії кО 
зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж ОаС б гСебСиі кО ПзУлиФОмОоію 
ТОгіСПиПзмТСккСвС еОУСаФ мО бжлТСйікюбОиькСвС лТжУмТСю гия мПХкСиСвіпкжХ 
зСТжУмФбОпіб мО зСТжУмФбОпіб, язі зСТжУмФюмьУя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй гия 
ТСелСбУюгдПккя мПиПТОгіСлТСвТОй. 

254.4. ЛмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж 
бУмОкСбиююмьУя б мОзжХ ТСейіТОХ: 

Вжг ТОгіСеб'яезФ 
ДіОлОеСк 

ТОгіСпОУмСм 

ЛмОбзО ТПкмкСї лиОмж 
еО 1 ЖГо УйФвж 

ТОгіСпОУмСм кО йіУяоь, 
вТжбПкь 

1. КОгіСТПиПРкжР еб'яеСз нізУСбОкСї ТОгіСУиФдаж 0,03 - 300 ГГо 1,11 

2. КОгіСеб'яеСз: 
  

 
нізУСбОкСї, ТФХСйСї УФХСлФмкСї ТОгіСУиФда 0,03 - 470 ЖГо 1089,38 

 
йСТУьзСї ТОгіСУиФдаж 0,03 - 470 ЖГо 544,69 

3. 
КОгіСеб'яеСз Ф УжУмПйі СХСТСккСї мО СХСТСккС-
лСдПдкСї УжвкОиіеОоії 

30 - 470 ЖГо 1089,38 

4. 
КОгіСеб'яеСз е бжзСТжУмОккяй 
ТОгіСлСгСбдФбОпіб 

30 - 470 ЖГо 546,39 

5. 
КОгіСеб'яеСз Ф УжУмПйі лПТПгОбОккя гОкжХ е 
бжзСТжУмОккяй рФйСлСгіакжХ УжвкОиіб 

1427 - 2400 ЖГо 
2400 - 2483,5 ЖГо 
5150 - 5850 ЖГо 

27,521 

6. 
КОгіСеб'яеСз Ф УжУмПйі е нізУСбОкжй 
ОаСкПкмУьзжй ТОгіСгСУмФлСй УмОкгОТмФ DECT 

30 - 3000 ЖГо 54,98 

7. МТОкзіквСбжР ТОгіСеб'яеСз 30 - 470 ЖГо 3378,05 

8. ЙСрФзСбжР ТОгіСеб'яеСз 30 - 960 ЖГо 43574,69 

9. 
КОгіСиСзОоіРкО мО ТОгіСкОбівОоіРкО 
ТОгіСУиФдаж 

30 - 3000 ЖГо 3 - 30 
ГГо 

109,95 

10. 
КОгіСеб'яеСз УФлФмкжзСбСї ТФХСйСї мО нізУСбОкСї 
ТОгіСУиФда 

30 - 3000 ЖГо 3 - 30 
ГГо 

72,17 

11. ЛміиькжзСбжР ТОгіСеб'яеСз 

300 - 791 ЖГо 
821 - 832 ЖГо 
862 - 880 ЖГо 
915 - 925 ЖГо 

960 - 1710 ЖГо 
1785 - 1805 ЖГо 
1880 - 1920 ЖГо 
1980 - 2110 ЖГо 
2170 - 2200 ЖГо 

24239,511 

  

791 - 821 ЖГо 
832 - 862 ЖГо 
880 - 915 ЖГо 
925 - 960 ЖГо 

24239,512, 3, 4 

  
1710 - 1785 ЖГо 24239,512, 5, 6 
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Вжг ТОгіСеб'яезФ 
ДіОлОеСк 

ТОгіСпОУмСм 

ЛмОбзО ТПкмкСї лиОмж 
еО 1 ЖГо УйФвж 

ТОгіСпОУмСм кО йіУяоь, 
вТжбПкь 

1805 - 1880 ЖГо 
1920 - 1980 ЖГо 
2110 - 2170 ЖГо 

  

2510 - 2545 ЖГо 
2565 - 2570 ЖГо 
2630 - 2665 ЖГо 
2685 - 2690 ЖГо 

3150,002, 7, 8 

12. 

КОгіСеб'яеСз Ф аОвОмСзОкОиькжХ ТСелСгіиьпжХ 
УжУмПйОХ гия лПТПгОбОккя мО ТПмТОкУияоії 
мПиПбіеіРкСвС еСаТОдПккя, лПТПгОбОккя ебФзФ, 
ожнТСбСї ікнСТйОоії 

2000 - 2300 ЖГо 
2400 - 2510 ЖГо 
2545 - 2565 ЖГо 
2570 - 2575 ЖГо 
2610 - 2630 ЖГо 
2665 - 2685 ЖГо 
2690 - 3400 ЖГо 
3800 - 7000 ЖГо 

48,121 

  
10 - 42,5 ГГо 17,191 

13. ЙПТПгОбОккя ебФзФ еОиПдкС біг лСмФдкСУмі: 30 зГо - 30 ЖГо 
 

 
гС 1 зВм бзиюпкС 

 
1305,85 

 
біг 1,1 гС 10 зВм бзиюпкС 

 
1962,25 

 
біг 10,1 гС 100 зВм бзиюпкС 

 
2776,71 

 
біг 101 гС 500 зВм бзиюпкС 

 
3268,10 

 
біг 501 зВм і бжсП 

 
5429,63 

14. 
ЙПТПгОбОккя мО ТПмТОкУияоія мПиПбіеіРкСвС 
еСаТОдПккя еОиПдкС біг лСмФдкСУмі: 

30 - 300 ЖГо 
 

 
біг 1 гС 10 Вм бзиюпкС 

 
54,98 

 
біг 10,1 гС 100 Вм бзиюпкС 

 
164,97 

 
біг 101 Вм гС 1 зВм бзиюпкС 

 
271,48 

 
біг 1,1 гС 5 зВм бзиюпкС 

 
436,45 

 
біг 5,1 гС 20 зВм бзиюпкС 

 
817,90 

 
біг 20,1 зВм і бжсП 

 
1089,38 

15. ЙПТПгОбОккя ебФзФ еОиПдкС біг лСмФдкСУмі: 
66 - 74 ЖГо 87,5 - 

108 ЖГо  

 
гС 100 Вм бзиюпкС 

 
408,94 

 
біг 101 Вм гС 1 зВм бзиюпкС 

 
817,90 

 
біг 1,1 гС 10 зВм бзиюпкС 

 
1305,85 

 
біг 10,1 зВм і бжсП 

 
1635,74 

16. ЙПТПгОбОккя мО ТПмТОкУияоія мПиПбіеіРкСвС 300 - 880 ЖГо 
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Вжг ТОгіСеб'яезФ 
ДіОлОеСк 

ТОгіСпОУмСм 

ЛмОбзО ТПкмкСї лиОмж 
еО 1 ЖГо УйФвж 

ТОгіСпОУмСм кО йіУяоь, 
вТжбПкь 

еСаТОдПккя еОиПдкС біг лСмФдкСУмі: 

 
гС 10 Вм бзиюпкС 

 
37,81 

 
біг 10,1 гС 100 Вм бзиюпкС 

 
75,60 

 
біг 101 Вм гС 1 зВм бзиюпкС 

 
164,97 

 
біг 1,1 гС 5 зВм бзиюпкС 

 
326,51 

 
біг 5,1 гС 20 зВм бзиюпкС 

 
652,93 

 
біг 20,1 зВм і бжсП 

 
817,90 

161. 
Вжгж ТОгіСеб'яезФ (кПеОиПдкС біг УиФдаж, 
УжУмПйж, ТОгіСмПХкСиСвії, ТОгіСПиПзмТСккжХ 
еОУСаіб, бжлТСйікюбОиькжХ лТжУмТСїб) 

2300 - 2400 ЖГо 
2575 - 2610 ЖГо 
3400 - 3800 ЖГо 

3150,00 

17. 

Вжгж ТОгіСеб'яезФ (УиФдаж, УжУмПйж, 
ТОгіСмПХкСиСвії, ТОгіСПиПзмТСккі еОУСаж, 
бжлТСйікюбОиькі лТжУмТСї), сС кП еОекОпПкі Ф 
лФкзмОХ 1 - 161 лФкзмФ 254.4 оієї УмОммі 

9 зГо - 400 ГГо 1635,74 

____________ 
1 Дия ржТжкж УйФвж ТОгіСпОУмСм гС 30 ЖГо (15 Х 2) Ф зСдкСйФ ТПвіСкі СзТПйС, сС кОиПджмь СзТПйСйФ лиОмкжзФ 
ТПкмкСї лиОмж - зСТжУмФбОпФ ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ, еОУмСУСбФємьУя лСкждФбОиькжР зСПніоієкм 0,75. 

2 Дия ржТжкж аПелПТПТбкСвС ікмПТбОиФ (УФоіиькСї УйФвж) ТОгіСпОУмСм йПкрП 10 ЖГо (5 Х 2) Ф зСдкСйФ ТПвіСкі 
СзТПйС мО/ОаС б ФУіХ ТПвіСкОХ КзТОїкж, сС кОиПдОмь СзТПйСйФ лиОмкжзФ ТПкмкСї лиОмж - зСТжУмФбОпФ 
ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ, еОУмСУСбФємьУя лігбжсФбОиькжР зСПніоієкм 1,2. 

3 Дия ржТжкж УйФвж ТОгіСпОУмСм, язО лПТПбжсФє 20 ЖГо (10 Х 2) Ф зСдкСйФ ТПвіСкі СзТПйС, сС кОиПдОмь 
СзТПйСйФ лиОмкжзФ ТПкмкСї лиОмж - зСТжУмФбОпФ ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ, еОУмСУСбФємьУя лігбжсФбОиькжР 
зСПніоієкм 1,4. 

4 Дия ржТжкж аПелПТПТбкСвС ікмПТбОиФ (УФоіиькСї УйФвж) ТОгіСпОУмСм б ФУіХ ТПвіСкОХ КзТОїкж, сС гСТібкює ОаС 
лПТПбжсФє 10 ЖГо (5 Х 2) Ф зСдкСйФ ТПвіСкі, еО ФйСбж, сС еОвОиькО ржТжкО УйФвж ТОгіСпОУмСм кП лПТПбжсФє 20 ЖГо 
(10 Х 2) б СгкСйФ гіОлОеСкі ТОгіСпОУмСм, сС кОиПдОмь СзТПйСйФ лиОмкжзФ ТПкмкСї лиОмж - зСТжУмФбОпФ 
ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ, еОУмСУСбФємьУя лСкждФбОиькжР зСПніоієкм 0,75. 

5 Дия ржТжкж УйФвж ТОгіСпОУмСм, язО лПТПбжсФє 30 ЖГо (15 Х 2) Ф зСдкСйФ ТПвіСкі СзТПйС, сС кОиПдОмь 
СзТПйСйФ лиОмкжзФ ТПкмкСї лиОмж - зСТжУмФбОпФ ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ, еОУмСУСбФємьУя лігбжсФбОиькжР 
зСПніоієкм 1,4. 

6 Дия ржТжкж аПелПТПТбкСвС ікмПТбОиФ (УФоіиькСї УйФвж) ТОгіСпОУмСм б ФУіХ ТПвіСкОХ КзТОїкж, сС гСТібкює ОаС 
лПТПбжсФє 10 ЖГо (5 Х 2) Ф зСдкСйФ ТПвіСкі, еО ФйСбж, сС еОвОиькО ржТжкО УйФвж ТОгіСпОУмСм кП лПТПбжсФє 30 ЖГо 
(15 Х 2) б СгкСйФ гіОлОеСкі ТОгіСпОУмСм, сС кОиПдОмь СзТПйСйФ лиОмкжзФ ТПкмкСї лиОмж - зСТжУмФбОпФ 
ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ, еОУмСУСбФємьУя лСкждФбОиькжР зСПніоієкм 0,75. 

7 Дия ржТжкж УйФвж ТОгіСпОУмСм, язО лПТПбжсФє 40 ЖГо (20 Х 2) Ф зСдкСйФ ТПвіСкі СзТПйС, сС кОиПдОмь 
СзТПйСйФ лиОмкжзФ ТПкмкСї лиОмж - зСТжУмФбОпФ ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ, еОУмСУСбФємьУя лігбжсФбОиькжР 
зСПніоієкм 1,4. 

8 Дия ржТжкж аПелПТПТбкСвС ікмПТбОиФ (УФоіиькСї УйФвж) ТОгіСпОУмСм б ФУіХ ТПвіСкОХ КзТОїкж, сС гСТібкює ОаС 
лПТПбжсФє 10 ЖГо (5 Х 2) Ф зСдкСйФ ТПвіСкі, еО ФйСбж, сС еОвОиькО ржТжкО УйФвж ТОгіСпОУмСм кП лПТПбжсФє 40 ЖГо 
(20 Х 2) б СгкСйФ гіОлОеСкі ТОгіСпОУмСм, сС кОиПдОмь СзТПйСйФ лиОмкжзФ ТПкмкСї лиОмж - зСТжУмФбОпФ 
ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ, еОУмСУСбФємьУя лСкждФбОиькжР зСПніоієкм 0,75. 

ЙПТПгаОпПкі ожйж лТжйімзОйж лігбжсФбОиькі мО лСкждФбОиькі зСПніоієкмж 
еОУмСУСбФюмьУя СзТПйС гС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя рияХСй гСгОбОккя/бігкійОккя 
вТСрСбСвС екОпПккя біглСбігкСвС зСПніоієкмО гС кьСвС. ГТСрСбП екОпПккя зСПніоієкмО 
ТСеТОХСбФємьУя рияХСй бжекОпПккя Тіекжоі йід Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя, гС язСвС 
еОУмСУСбФємьУя зСПніоієкм, лСйкСдПкжР кО зСПніоієкм, мО Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя, гС 
язСвС еОУмСУСбФємьУя зСПніоієкм. 

ПСйіУяоя, гС 10 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО ебімкжй, кОоіСкОиькО зСйіУія, сС егіРУкює 
гПТдОбкП ТПвФиюбОккя Ф УнПТі еб'яезФ мО ікнСТйОмжеОоії, кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі 
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СлТжиюгкює, О мОзСд кОгОє оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, ікнСТйОоію лТС бжгОкі иіоПкеії кО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй 
ТПУФТУСй КзТОїкж іе еОекОпПккяй УйФв ТОгіСпОУмСм мО е ФТОХФбОккяй ТОгіСмПХкСиСвії і 
мПХкСиСвіпкжХ СУСаижбСУмПР бжзСТжУмОккя мОзжХ УйФв сСгС зСдкСвС лиОмкжзО ТПкмкСї 
лиОмж еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй, язжР СапжУиює УФйФ ТПкмкСї лиОмж 
біглСбігкС гС лСежоії 11 лФкзмФ 254.4 оієї УмОммі, б СаУявОХ, кПСаХігкжХ гия бжекОпПккя 
лСмТПаж еОУмСУФбОккя зСПніоієкміб гС УмОбСз ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя 
ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй, лПТПгаОпПкжХ ожйж лТжйімзОйж, еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю 
кОоіСкОиькСю зСйіУією, сС егіРУкює гПТдОбкП ТПвФиюбОккя Ф УнПТі еб'яезФ мО 
ікнСТйОмжеОоії, мО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

254.5. ЙСТягСз кОТОХФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя 
ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж 

254.5.1. ЙПТПиіз зСТжУмФбОпіб ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ - лиОмкжзіб ТПкмкСї лиОмж мО/ОаС 
ейікж гС кьСвС лСгОюмьУя оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кОоіСкОиькСю зСйіУією, сС егіРУкює гПТдОбкП ТПвФиюбОккя Ф УнПТі 
еб'яезФ мО ікнСТйОмжеОоії, іе еОекОпПккяй бжгФ еб'яезФ, УйФвж ТОгіСпОУмСмкСвС ТПУФТУФ, 
ТПвіСкіб зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй гбіпі кО Тіз гС 1 аПТПекя мО гС 1 бПТПУкя 
лСмСпкСвС ТСзФ УмОкСй кО 1 Уіпкя мО 1 ижлкя біглСбігкС еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, еО лСвСгдПккяй е кОоіСкОиькСю зСйіУією, сС егіРУкює гПТдОбкП 
ТПвФиюбОккя Ф УнПТі еб'яезФ мО ікнСТйОмжеОоії. 

254.5.2. ЙиОмкжзж ТПкмкСї лиОмж СапжУиююмь УФйФ ТПкмкСї лиОмж бжХСгяпж е бжгФ 
ТОгіСеб'яезФ, ТСейіТФ бУмОкСбиПкжХ УмОбСз мО ржТжкж УйФвж ТОгіСпОУмСм лС зСдкСйФ 
ТПвіСкФ СзТПйС. 

254.5.3. ЙиОмкжзж ТПкмкСї лиОмж, язжй кОгОкС лТОбС зСТжУмФбОмжУя ТОгіСпОУмСмкжй 
ТПУФТУСй КзТОїкж кО лігУмОбі иіоПкеіР кО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж, 
УлиОпФюмь ТПкмкФ лиОмФ лСпжкОюпж е гОмж бжгОпі иіоПкеії. 

К ТОеі лТСгСбдПккя мПТйікФ гії иіоПкеії кО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй 
КзТОїкж ТПкмкО лиОмО УлиОпФємьУя е лСпОмзФ мПТйікФ гії лТСгСбдПкСї иіоПкеії. 

Ікрі лиОмкжзж ТПкмкСї лиОмж УлиОпФюмь ТПкмкФ лиОмФ лСпжкОюпж е гОмж бжгОпі гСебСиФ 
кО ПзУлиФОмОоію ТОгіСПиПзмТСккжХ еОУСаіб мО бжлТСйікюбОиькжХ лТжУмТСїб. ЛлиОмО ТПкмкСї 
лиОмж егіРУкюємьУя лиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж е гОмж бжгОпі лПТрСвС гСебСиФ кО 
ПзУлиФОмОоію ТОгіСПиПзмТСккСвС еОУСаФ мО бжлТСйікюбОиькСвС лТжУмТСю б гОкіР УйФеі 
ТОгіСпОУмСм Ф біглСбігкСйФ ТПвіСкі кПеОиПдкС біг еОвОиькСї зіиьзСУмі гСебСиіб, кОгОкжХ 
лиОмкжзФ ТПкмкСї лиОмж б мОзіР УйФеі ТОгіСпОУмСм Ф лПбкСйФ ТПвіСкі, зТій бжлОгзіб, зСиж 
кОУмФлкі гСебСиж кО ПзУлиФОмОоію ТОгіСПиПзмТСккСвС еОУСаФ мО бжлТСйікюбОиькСвС 
лТжУмТСю, бжгОкі кО лТжУмТСї, лСмФдкіУмь язжХ лПТПгаОпОє еОУмСУФбОккя ікрСї, кід Ф 
лСлПТПгкіХ гСебСиОХ, УмОбзж ТПкмкСї лиОмж. 

254.5.4. ЙиОмкжзж ТПкмкСї лиОмж лСгОюмь гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб зСлії иіоПкеіР кО 
зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж, иіоПкеіР кО йСбиПккя мО гСебСиіб кО 
ПзУлиФОмОоію ТОгіСПиПзмТСккжХ еОУСаіб мО бжлТСйікюбОиькжХ лТжУмТСїб Ф йіУяпкжР УмТСз 
ліУия їХ бжгОпі. 

254.6. ЙСТягСз лСгОккя гПзиОТОоії, УмТСзж УлиОмж, біглСбігОиькіУмь лиОмкжзіб ТПкмкСї 
лиОмж мО зСкмТСиь еО її УлТОбияккяй бжекОпПкС УмОммяйж 257 і 258 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 255. КПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж 
255.1. ЙиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж є: 
 лПТбжккі бСгСзСТжУмФбОпі - УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя кПеОиПдкС біг нСТйж 

биОУкСУмі: юТжгжпкі СУСаж, їХ ніиії, біггіиПккя, лТПгУмОбкжомбО, ікрі бігСзТПйиПкі 
лігТСегіиж аПе ФмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж, лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкміб, О 
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мОзСд ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі бжзСТжУмСбФюмь мО/ОаС лПТПгОюмь бмСТжккжй 
бСгСзСТжУмФбОпОй бСгФ, СмТжйОкФ рияХСй еОаСТФ бСгж е бСгкжХ Са'єзміб; 

 УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя кПеОиПдкС біг нСТйж биОУкСУмі: юТжгжпкі СУСаж, їХ ніиії, 
біггіиПккя, лТПгУмОбкжомбО, ікрі бігСзТПйиПкі лігТСегіиж аПе ФмбСТПккя юТжгжпкСї 
СУСаж, лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкміб, О мОзСд ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі 
бжзСТжУмСбФюмь бСгФ гия лСмТПа вігТСПкПТвПмжзж, бСгкСвС мТОкУлСТмФ і ТжакжомбО. 

255.2. ЗП є лиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж 
бСгСзСТжУмФбОпі, язі бжзСТжУмСбФюмь бСгФ бжзиюпкС гия еОгСбСиПккя лжмкжХ і УОкімОТкС-
вівієкіпкжХ лСмТПа кОУПиПккя (УФзФлкСУмі июгПР, язі екОХСгямьУя кО гОкіР мПТжмСТії б мСР пж 
ікржР лПТіСг пОУФ, кПеОиПдкС біг ХОТОзмПТФ мО мТжбОиСУмі лТСджбОккя, б йПдОХ їХ 
джмиСбСвС нСкгФ мО лТжУОгжакжХ гіиякСз), Ф мСйФ пжУиі гия еОгСбСиПккя бжзиюпкС 
биОУкжХ лжмкжХ і УОкімОТкС-вівієкіпкжХ лСмТПа юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб 
мО лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ. 

Дия оіиПР оієї УмОммі ліг мПТйікСй "УОкімОТкС-вівієкіпкі лСмТПаж" Уиіг ТСеФйімж 
бжзСТжУмОккя бСгж б мФОиПмкжХ, гФрСбжХ, бОккжХ зійкОмОХ і ФйжбОиькжзОХ мО бжзСТжУмОккя 
гия ФмТжйОккя лТжйісПкь Ф кОиПдкСйФ УОкімОТкС-вівієкіпкСйФ УмОкі. 

255.3. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж є 
нОзмжпкжР СаУяв бСгж, язжР бжзСТжУмСбФюмь бСгСзСТжУмФбОпі. 

255.3.1. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж аПе 
її бжиФпПккя е бСгкжХ Са'єзміб є: 

 гия лСмТПа вігТСПкПТвПмжзж - нОзмжпкжР СаУяв бСгж, сС лТСлФУзОємьУя пПТПе мФТаікж 
вігТСПиПзмТСУмОкоіР гия бжТСаиПккя ПиПзмТСПкПТвії; 

 гия лСмТПа бСгкСвС мТОкУлСТмФ - пОУ бжзСТжУмОккя лСбПТХкПбжХ бСг бОкмОдкжй 
УОйСХігкжй і кПУОйСХігкжй ниСмСй, сС ПзУлиФОмФємьУя (еОиПдкС біг мСккОдкСУмі), 
мО лОУОджТУьзжй ниСмСй, сС ПзУлиФОмФємьУя (еОиПдкС біг зіиьзСУмі йіУоь). 

255.3.2. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж гия 
лСмТПа ТжакжомбО є нОзмжпкжР СаУяв бСгж, кПСаХігкСї гия лСлСбкПккя бСгкжХ Са'єзміб ліг 
пОУ ТСебПгПккя Тжаж мО ікржХ бСгкжХ джбжХ ТПУФТУіб (Ф мСйФ пжУиі гия лСлСбкПккя, язП 
лСб'яеОкП іе бмТОмОйж бСгж кО ніиьмТОоію мО бжлОТСбФбОккя). 

255.4. КПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж кП УлТОбияємьУя: 
255.4.1. еО бСгФ, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия еОгСбСиПккя лжмкжХ і УОкімОТкС-вівієкіпкжХ 

лСмТПа кОУПиПккя (УФзФлкСУмі июгПР, язі екОХСгямьУя кО гОкіР мПТжмСТії б мСР пж ікржР 
лПТіСг пОУФ, кПеОиПдкС біг ХОТОзмПТФ мО мТжбОиСУмі лТСджбОккя, б йПдОХ їХ джмиСбСвС 
нСкгФ мО лТжУОгжакжХ гіиякСз), Ф мСйФ пжУиі гия еОгСбСиПккя бжзиюпкС биОУкжХ лжмкжХ і 
УОкімОТкС-вівієкіпкжХ лСмТПа юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО лиОмкжзіб 
єгжкСвС лСгОмзФ; 

255.4.2. еО бСгФ, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия лТСмжлСдПдкжХ лСмТПа; 
255.4.3. еО бСгФ, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия лСмТПа еСбкіркьСвС аиОвСФУмТСю мПТжмСТіР 

йіУм мО ікржХ кОУПиПкжХ лФкзміб; 
255.4.4. еО бСгФ, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия лжиСеОвиФрПккя Ф рОХмОХ і зОТ'єТОХ; 
255.4.5. еО бСгФ, сС еОажТОємьУя кОФзСбС-гСУиігкжйж ФУмОкСбОйж, лПТПиіз язжХ 

еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, гия лТСбПгПккя кОФзСбжХ гСУиігдПкь Ф вОиФеі 
ТжУСУіяккя мО гия бжТСакжомбО ПиімкСвС кОУіккя ТжУФ; 

255.4.6. бжзиюпПкС; 
255.4.7. еО лігеПйкФ бСгФ, сС бжиФпОємьУя е кОгТ гия ФУФкПккя рзігижбСї гії бСг 

(лігмСлиПккя, еОУСиПккя, еОаСиСпПккя, еУФбФ, еОаТФгкПккя мСсС), зТій зОТ'єТкСї, рОХмкСї мО 
гТПкОдкСї бСгж, сС бжзСТжУмСбФємьУя Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі ліУия бжиФпПккя мО/ОаС 
СмТжйФємьУя гия бжзСТжУмОккя ікржйж зСТжУмФбОпОйж; 

255.4.8. еО бСгФ, сС еОажТОємьУя гия еОаПелПпПккя бжлФУзФ йСиСгі оіккжХ лТСйжУиСбжХ 
бжгіб Тжаж мО ікржХ бСгкжХ джбжХ ТПУФТУіб Ф бСгкі Са'єзмж; 

255.4.9. еО йСТУьзФ бСгФ, зТій бСгж е ижйОкіб; 
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255.4.10. еО бСгФ, сС бжзСТжУмСбФємьУя УОгібкжоьзжйж мО вСТСгкжоьзжйж мСбОТжУмбОйж 
(зССлПТОмжбОйж); 

255.4.11. еО бСгФ, сС еОажТОємьУя гия ТПОаіиімОоії, иізФбОккя мО СегСТСбиПккя 
ТПОаіиімОоіРкжйж ФУмОкСбОйж гия СУіа е ікбОиігкіУмю мО гімПР е ікбОиігкіУмю, 
ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж ніезФиьмФТж мО УлСТмФ гия СУіа е 
ікбОиігкіУмю мО гімПР е ікбОиігкіУмю, язі еОУкСбОкі бУПФзТОїкУьзжйж вТСйОгУьзжйж 
Са'єгкОккяйж СУіа е ікбОиігкіУмю біглСбігкС гС еОзСкФ; 

255.4.12. гия лСмТПа вігТСПкПТвПмжзж - е вігТСОзФйФиююпжХ ПиПзмТСУмОкоіР, язі 
нФкзоіСкФюмь Ф зСйлиПзУі е вігТСПиПзмТСУмОкоіяйж; 

255.4.13. гия лСмТПа бСгкСвС мТОкУлСТмФ: 
 е йСТУьзСвС бСгкСвС мТОкУлСТмФ, язжР бжзСТжУмСбФє ТіпзСбжР бСгкжР рияХ 

бжзиюпкС гия еОХСгдПккя е йСТя Ф йСТУьзжР лСТм, ТСемОрСбОкжР Ф лСкжееі Тіпзж, 
аПе бжзСТжУмОккя УлПоіОиькжХ еОХСгіб еОаПелПпПккя УФгкСлиОбУмбО (лСлФУзж бСгж е 
бСгСУХСбжс мО риюеФбОккя); 

 ліг пОУ ПзУлиФОмОоії бСгкжХ рияХіб УмСякзСбжйж (кОнмСлПТПзОпФбОиькі УмОкоії, 
лиОбкОнмСаОеж, гПаОТзОгПТж, гСзж лиОбФпі, УФгкО е йПХОкіпкжй СаиОгкОккяй мО ікрі 
УмСякзСбі УФгкО) і УиФдаСбС-гСлСйідкжйж УФгкОйж мО ПзУлиФОмОоії бСгкжХ рияХіб 
Тіпзж ДФкОю. 

255.5. ЛмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж бУмОкСбиююмьУя Ф мОзжХ 
ТСейіТОХ: 

255.5.1. еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя лСбПТХкПбжХ бСг: 

КОРСк ТіпзСбжХ аОУПРкіб ЛмОбзО ТПкмкСї лиОмж, вТжбПкь еО 100 зФа. йПмТіб 

КОРСк аОУПРкФ Тіпзж ДкілТС 75,53 

КОРСк аОУПРкФ Тіпзж ДкіУмПТ 39,90 

КОРСк аОУПРкФ Тіпзж ДФкОР 29,96 

КОРСк аОУПРкФ Тіпзж ЙібгПккжР БФв 89,87 

КОРСк аОУПРкФ Тіпзж ДСк 129,90 

КОРСк аОУПРкФ Тіпзж ВіУиО 39,90 

КОРСк аОУПРкФ ТіпСз КТжйФ 133,19 

КОРСк аОУПРкФ ТіпСз ЙТжпСТкСйСТ'я 159,91 

КОРСк аОУПРкФ ТіпСз ЙТжОеСб'я 159,91 

255.5.2. еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя лігеПйкжХ бСг: 

ЗОРйПкФбОккя ТПвіСкФ 
ЛмОбзО ТПкмкСї лиОмж, вТжбПкь еО 100 зФа. 

йПмТіб 

АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй (зТій й. 
ЛПбОУмСлСия) 

123,18 

й. ЛПбОУмСлСиь 123,18 

ИаиОУмь: 
 

ВіккжоьзО 106,46 

ВСижкУьзО 109,97 

ДкілТСлПмТСбУьзО 93,29 

ДСкПоьзО 126,59 
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ЗОРйПкФбОккя ТПвіСкФ 
ЛмОбзО ТПкмкСї лиОмж, вТжбПкь еО 100 зФа. 

йПмТіб 

ЖжмСйжТУьзО 106,46 

ЗОзОТлОмУьзО 69,95 

ЗОлСТіеьзО 106,46 

ІбОкС-ЛТОкзібУьзО 166,51 

КжїбУьзО 91,31 

КіТСбСвТОгУьзО 123,18 

ЙьбібУьзО 96,63 

ЙФвОкУьзО 139,84 

ЖжзСиОїбУьзО 139,84 

ИгПУьзО 116,56 

ЙСимОбУьзО 80,26 

КібкПкУьзО 99,80 

ЛФйУьзО 91,41 

МПТкСліиьУьзО 129,90 

НОТзібУьзО 99,86 

НПТУСкУьзО 99,86 

НйПиькжоьзО 126,59 

НПТзОУьзО 72,02 

НПТкібПоьзО 116,56 

НПТківібУьзО 99,86 

й. Кжїб 99,50 

255.5.3. гия лСмТПа вігТСПкПТвПмжзж - 12,95 вТжбкі еО 10 мжУ. зФа. йПмТіб бСгж, лТСлФсПкСї 
пПТПе мФТаікж вігТСПиПзмТСУмОкоіР; 

255.5.4. гия лСмТПа бСгкСвС мТОкУлСТмФ е ФУіХ ТіпСз, зТій ДФкОю: 
 гия бОкмОдкСвС УОйСХігкСвС і кПУОйСХігкСвС ниСмФ, сС ПзУлиФОмФємьУя, - 0,2219 

вТжбкі еО 1 мСккОд-гСаФ ПзУлиФОмОоії; 
 гия лОУОджТУьзСвС ниСмФ, сС ПзУлиФОмФємьУя, - 0,0246 вТжбкі еО 1 йіУоП-гСаФ 

ПзУлиФОмОоії; 
255.5.5. гия лСмТПа ТжакжомбО: 
 67,97 вТжбкі еО 10 мжУ. зФа. йПмТіб лСбПТХкПбСї бСгж; 
 81,71 вТжбкі еО 10 мжУ. зФа. йПмТіб лігеПйкСї бСгж; 

255.5.6. еО бСгФ, сС бХСгжмь бжзиюпкС гС УзиОгФ кОлСїб: 
 63,22 вТжбкі еО 1 зФа. йПмТ лСбПТХкПбСї бСгж; 
 73,73 вТжбкі еО 1 зФа. йПмТ лігеПйкСї бСгж; 

255.5.7. еО рОХмкФ, зОТ'єТкФ мО гТПкОдкФ бСгФ - 14,64 вТжбкі еО 100 зФа. йПмТіб бСгж. 
255.6. Дия мПлиСПиПзмТСУмОкоіР е лТяйСмСпкСю УжУмПйСю бСгСлСУмОпОккя ТПкмкО лиОмО 

еО нОзмжпкжР СаУяв бСгж, сС лТСлФУзОємьУя пПТПе зСкгПкУОмСТж мФТаік гия СХСиСгдПккя 
зСкгПкУОмФ, СапжУиюємьУя іе еОУмСУФбОккяй зСПніоієкмО 0,005. 
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255.7. ЖжмиСбС-зСйФкОиькі ліглТжєйУмбО еОУмСУСбФюмь гС УмОбСз ТПкмкСї лиОмж 
зСПніоієкм 0,3 б пОУмжкі СаУявіб бСгж мПХкСиСвіпкжХ кСТйОмжбіб бжзСТжУмОккя лжмкСї бСгж, 
бжекОпПкжХ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТС лжмкФ бСгФ, лжмкП бСгСлСУмОпОккя мО 
бСгСбігбПгПккя. 

255.8. ВжзиюпПкС. 
255.9. ЗО ФйСбж бжзСТжУмОккя бСгж е зОкОиіб лиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еОУмСУСбФюмьУя 

УмОбзж ТПкмкСї лиОмж, бУмОкСбиПкі еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж бСгкСвС Са'єзмО, е 
язСвС еОажТОємьУя бСгО б зОкОи. 

255.10. ЗО ФйСбж бжзСТжУмОккя бСгж іе ейірОкжХ гдПТПи бСгСлСУмОпОккя 
еОУмСУСбФюмьУя УмОбзж ТПкмкСї лиОмж, бУмОкСбиПкі гия гдПТПи, е язжХ нСТйФюмьУя 
(кОлСбкююмьУя) ейірОкі гдПТПиО. 

255.11. ЙСТягСз кОТОХФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП 
бжзСТжУмОккя бСгж 

255.11.1. ВСгСзСТжУмФбОпі УОйСУміРкС СапжУиююмь ТПкмкФ лиОмФ еО УлПоіОиькП 
бжзСТжУмОккя бСгж мО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж гия лСмТПа вігТСПкПТвПмжзж і 
ТжакжомбО сСзбОТмОиФ кОТСУмОюпжй лігУФйзСй е лСпОмзФ ТСзФ, О еО УлПоіОиькП 
бжзСТжУмОккя бСгж гия лСмТПа бСгкСвС мТОкУлСТмФ - лСпжкОюпж е лПТрСвС лібТіппя 
лСмСпкСвС ТСзФ, Ф язСйФ аФиС егіРУкПкС мОзП бжзСТжУмОккя. 

255.11.2. КПкмкО лиОмО СапжУиюємьУя бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб бжзСТжУмОкСї бСгж 
(лігеПйкСї, лСбПТХкПбСї) бСгкжХ Са'єзміб, бУмОкСбиПкжХ Ф гСебСиі кО УлПоіОиькП 
бСгСзСТжУмФбОккя, иійіміб бжзСТжУмОккя бСгж, УмОбСз ТПкмкСї лиОмж мО зСПніоієкміб. 

255.11.3. ВСгСзСТжУмФбОпі, язі бжзСТжУмСбФюмь бСгФ іе ейірОкСвС гдПТПиО, СапжУиююмь 
ТПкмкФ лиОмФ, бТОХСбФюпж СаУявж бСгж б мСйФ УліббігкСрПккі, Ф язСйФ нСТйФємьУя мОзП 
ейірОкП гдПТПиС, сС еОекОпОємьУя б гСебСиОХ мО гСвСбСТОХ кО лСУмОбзФ бСгж УмОбСз 
ТПкмкСї лиОмж мО зСПніоієкміб. 

255.11.4. ВСгСзСТжУмФбОпі, язі бжзСТжУмСбФюмь бСгФ е зОкОиіб, СапжУиююмь ТПкмкФ лиОмФ 
бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб бжзСТжУмОкСї бСгж, бУмОкСбиПкжХ иійіміб бжзСТжУмОккя бСгж, 
УмОбСз ТПкмкСї лиОмж, бУмОкСбиПкжХ гия бСгкСвС Са'єзмО, е язСвС еОажТОємьУя бСгО б зОкОи, 
мО зСПніоієкміб. 

255.11.5. КПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж гия лСмТПа вігТСПкПТвПмжзж 
СапжУиюємьУя бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб бСгж, лТСлФсПкСї пПТПе мФТаікж 
вігТСПиПзмТСУмОкоіР, мО УмОбзж ТПкмкСї лиОмж. 

255.11.6. ЗО ФйСбж ПзУлиФОмОоії бСгкжХ рияХіб бОкмОдкжйж УОйСХігкжйж і 
кПУОйСХігкжйж УФгкОйж ТПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж гия лСмТПа 
бСгкСвС мТОкУлСТмФ СапжУиюємьУя бжХСгяпж е нОзмжпкжХ гОкжХ СаиізФ мСккОд-гСаж мО 
УмОбзж ТПкмкСї лиОмж, О лОУОджТУьзжйж УФгкОйж - бжХСгяпж е йіУоя-гСаж мО УмОбзж ТПкмкСї 
лиОмж. 

255.11.7. ЛлТОбияккя ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж гия лСмТПа 
вігТСПкПТвПмжзж, бСгкСвС мТОкУлСТмФ і ТжакжомбО кП ебіиькяє бСгСзСТжУмФбОпіб біг УлиОмж 
ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж. 

255.11.8. КПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж гия лСмТПа ТжакжомбО 
СапжУиюємьУя бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб бСгж, кПСаХігкСї гия лСлСбкПккя бСгкжХ 
Са'єзміб ліг пОУ ТСебПгПккя Тжаж мО ікржХ бСгкжХ джбжХ ТПУФТУіб (Ф мСйФ пжУиі гия 
лСлСбкПккя, язП лСб'яеОкП іе бмТОмОйж бСгж кО ніиьмТОоію мО бжлОТСбФбОккя), мО УмОбСз 
ТПкмкСї лиОмж. 

255.11.9. ВСгСзСТжУмФбОпі, язі еОУмСУСбФюмь гия лСмТПа СХСиСгдПккя СаиОгкОккя 
СаСТСмкФ УжУмПйФ бСгСлСУмОпОккя, СапжУиююмь ТПкмкФ лиОмФ бжХСгяпж іе нОзмжпкжХ 
СаУявіб бСгж, бжзСТжУмОкСї кО лігджбиПккя СаСТСмкСї УжУмПйж. ЗО бУі ікрі СаУявж нОзмжпкС 
бжзСТжУмОкСї бСгж ТПкмкО лиОмО СапжУиюємьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

255.11.10. ИаУяв нОзмжпкС бжзСТжУмОкСї бСгж СапжУиюємьУя бСгСзСТжУмФбОпОйж 
УОйСУміРкС кО лігУмОбі гОкжХ лПТбжккСвС СаиізФ евігкС е лСзОеОккяйж бжйіТюбОиькжХ 
лТжиОгіб. 
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ЗО бігУФмкСУмі бжйіТюбОиькжХ лТжиОгіб СаУяв нОзмжпкС бжзСТжУмОкСї бСгж 
бжекОпОємьУя бСгСзСТжУмФбОпПй еО мПХкСиСвіпкжйж гОкжйж (мТжбОиіУмь ТСаСмж ОвТПвОміб, 
СаУяв бжТСаиПкСї лТСгФзоії пж кОгОкжХ лСУиФв, бжмТОмж ПиПзмТСПкПТвії, лТСлФУзкО 
УлТСйСдкіУмь бСгСлТСбігкжХ мТФа еО Сгжкжою пОУФ мСсС). К ТОеі бігУФмкСУмі 
бжйіТюбОиькжХ лТжиОгіб, язсС йСдижбіУмь їХ бУмОкСбиПккя іУкФє, ТПкмкО лиОмО 
УлиОпФємьУя Ф гбСзТОмкСйФ ТСейіТі. 

255.11.11. ИаУяв нОзмжпкС бжзСТжУмОкСї бСгж кО гПТдОбкжХ УжУмПйОХ Ф еТСрФбОиькСйФ 
еПйиПТСаУмбі бжекОпОюмь СТвОкж бСгкСвС вСУлСгОТУмбО. 

255.11.12. ЯзсС бСгСзСТжУмФбОпі, язі лСбкіУмю ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб 
гПТдОбкСвС мО йіУоПбжХ аюгдПміб, бжзСТжУмСбФюмь СаУявж бСгж гия вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі, кОлТОбиПкСї кО СмТжйОккя гСХСгФ б вТСрСбіР, йОмПТіОиькіР ОаС кПйОмПТіОиькіР 
нСТйОХ, ТПкмкО лиОмО СапжУиюємьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ е ФУьСвС СаУявФ бжзСТжУмОкСї 
бСгж. 

255.11.13. К ТОеі лПТПбжсПккя бСгСзСТжУмФбОпОйж бУмОкСбиПкСвС ТіпкСвС иійімФ 
бжзСТжУмОккя бСгж ТПкмкО лиОмО СапжУиюємьУя і УлиОпФємьУя Ф л'ямжзТОмкСйФ ТСейіТі 
бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб бжзСТжУмОкСї бСгж лСкОг бУмОкСбиПкжР иійім бжзСТжУмОккя 
бСгж, УмОбСз ТПкмкСї лиОмж мО зСПніоієкміб. 

255.11.14. ЗО лСкОгиійімкП бжзСТжУмОккя бСгж ТПкмкО лиОмО СапжУиюємьУя еО зСдкжй 
гдПТПиСй бСгСлСУмОпОккя СзТПйС евігкС е ФУмОкСбиПкжйж УмОбзОйж ТПкмкСї лиОмж мО 
зСПніоієкмОйж. 

255.11.15. ЗО бігУФмкСУмі Ф бСгСзСТжУмФбОпО гСебСиФ кО УлПоіОиькП бСгСзСТжУмФбОккя іе 
бУмОкСбиПкжйж б кьСйФ иійімОйж бжзСТжУмОккя бСгж ТПкмкО лиОмО УлТОбияємьУя еО бПУь 
СаУяв бжзСТжУмОкСї бСгж, сС лігиявОє СлиОмі яз еО лСкОгиійімкП бжзСТжУмОккя. 

255.11.16. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія е ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж гия 
лСмТПа бСгкСвС мТОкУлСТмФ еО лПТржР збОТмОи кП лСгОємьУя. 

КПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж гия лСмТПа бСгкСвС мТОкУлСТмФ еО 
лПТржР збОТмОи кП УлиОпФємьУя. 

255.11.17. Ліиії, біггіиПккя, ікрі бігСзТПйиПкі лігТСегіиж бСгСзСТжУмФбОпО, язі йОюмь 
аОкзібУьзі ТОХФкзж, бПгФмь СзТПйжР аФХвОимПТУьзжР Саиіз УбСєї гіяиькСУмі, УзиОгОюмь 
СзТПйжР аОиОкУ, лСгОюмь лСгОмзСбі гПзиОТОоії мО УлиОпФюмь ТПкмкФ лиОмФ еО УбСїй йіУоПй 
лСгОмзСбСї ТПєУмТОоії. 

255.11.18. ЯзсС гС УзиОгФ бСгСзСТжУмФбОпО бХСгямь УмТФзмФТкі лігТСегіиж, язі кП йОюмь 
аОкзібУьзжХ ТОХФкзіб, кП бПгФмь СзТПйСвС аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ УбСєї гіяиькСУмі, кП 
УзиОгОюмь СзТПйСвС аОиОкУФ, лСгОмзСбі гПзиОТОоії лСгОюмьУя і ТПкмкО лиОмО бкСУжмьУя 
бСгСзСТжУмФбОпПй, гС УзиОгФ язСвС бХСгямь мОзі УмТФзмФТкі лігТСегіиж, еО 
йіУоПекОХСгдПккяй бСгкжХ Са'єзміб мО еО УмОбзОйж ТПкмкСї лиОмж, бУмОкСбиПкжйж гия ожХ 
бСгкжХ Са'єзміб. 

255.11.19. ЙиОмкжзж ТПкмкСї лиОмж лСгОюмь СгкСпОУкС е лСгОмзСбжйж гПзиОТОоіяйж 
зСкмТСиююпжй СТвОкОй зСлії гСебСиФ кО УлПоіОиькП бСгСзСТжУмФбОккя, гСвСбСТФ кО 
лСУмОбзФ бСгж мО УмОмжУмжпкСї ебімкСУмі лТС бжзСТжУмОккя бСгж. 

255.11.20. К йПдОХ бУмОкСбиПкСвС б гСебСиі кО УлПоіОиькП бСгСзСТжУмФбОккя иійімФ 
бжзСТжУмОккя бСгж ТПкмкО лиОмО бзиюпОємьУя гС УзиОгФ бжмТОм, О еО лСкОгиійімкП 
бжзСТжУмОккя УлТОбияємьУя е лТжаФмзФ, сС еОижрОємьУя Ф ТСелСТягдПккі бСгСзСТжУмФбОпО 
ліУия СлСгОмзФбОккя. 

КПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж гия лСмТПа вігТСПкПТвПмжзж і бСгкСвС 
мТОкУлСТмФ лСбкіУмю бзиюпОємьУя гС УзиОгФ бжмТОм. 

255.12. ЙСТягСз лСгОккя гПзиОТОоії, УмТСзж УлиОмж, біглСбігОиькіУмь лиОмкжзіб ТПкмкСї 
лиОмж мО зСкмТСиь еО її УлТОбияккяй бжекОпПкС УмОммяйж 257 і 258 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 256. КПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб 
256.1. ЙиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб є 

иіУСзСТжУмФбОпі - юТжгжпкі СУСаж, їХ ніиії, біггіиПккя, ікрі бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, сС кП 
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йОюмь УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкміб, язі СмТжйФюмь 
гСХСгж е гдПТПи їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж ОаС бжзСкФюмь ОвПкмУьзі (лТПгУмОбкжоьзі) 
нФкзоії УмСУСбкС мОзжХ кПТПежгПкміб ОаС їХ еОУкСбкжзіб, ніежпкі СУСаж (зТій ніежпкжХ СУіа, 
язі йОюмь лТОбС аПеСлиОмкС аПе бжгОпі УлПоіОиькСвС гСебСиФ бжзСТжУмСбФбОмж иіУСбі 
ТПУФТУж біглСбігкС гС иіУСбСвС еОзСкСгОбУмбО), О мОзСд ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі 
егіРУкююмь УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб кО лігУмОбі УлПоіОиькСвС гСебСиФ 
(иіУСТФакСвС збжмзО ОаС иіУСбСвС збжмзО) ОаС біглСбігкС гС ФйСб гСвСбСТФ 
гСбвСУмТСзСбСвС мжйпОУСбСвС зСТжУмФбОккя иіУОйж. 

256.2. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ 
ТПУФТУіб є: 

256.2.1. гПТПбжкО, еОвСмСбиПкО б лСТягзФ ТФаСз вСиСбкСвС зСТжУмФбОккя; 
256.2.2. гПТПбжкО, еОвСмСбиПкО ліг пОУ лТСбПгПккя еОХСгіб: 
 сСгС лСиілрПккя язіУкСвС УзиОгФ иіУіб, їХ СегСТСбиПккя, лСУжиПккя еОХжУкжХ 

биОУмжбСУмПР (Ф гПТПбСУмОкОХ бізСй лСкОг 40 ТСзіб - ТФазж гСвиягФ еО иіУСй, 
бжаіТзСбі УОкімОТкі ТФазж, бжаіТзСбі иіУСбігкСбкі ТФазж, ТФазж, лСб'яеОкі е 
ТПзСкУмТФзоією, иОкгрОнмкі ТФазж і ТФазж лПТПнСТйФбОккя; кПеОиПдкС біг бізФ 
гПТПбСУмОкіб - УФоіиькі УОкімОТкі мО УФоіиькі иіУСбігкСбкі ТФазж); 

 е ТСепжсПккя иіУСбжХ гіиякСз, бзТжмжХ иіУСбСю ТСУижккіУмю, Ф еб'яезФ е 
аФгібкжомбСй вігТСбФеиіб, мТФаСлТСбСгіб, рияХіб мСсС; 

256.2.3. гТФвСТягкі иіУСбі йОмПТіОиж (еОвСмібия джбжоі, лкіб, иФаФ мО зСТж, гПТПбкСї 
еПиПкі, гПТПбкжХ УСзіб мО ікржХ гТФвСТягкжХ иіУСбжХ йОмПТіОиіб, лПТПгаОпПкжХ кСТйОмжбкС-
лТОбСбжйж ОзмОйж е бПгПккя иіУСбСвС вСУлСгОТУмбО); 

256.2.4. лСаіпкі иіУСбі зСТжУмФбОккя (еОвСмібия УікО, бжлОУОккя ХФгСаж, еОвСмібия 
гжзСТСУижХ лиСгіб, вСТіХіб, вТжаіб, явіг, иізОТУьзжХ ТСУижк, еажТОккя иіУСбСї лігУмжизж, 
еОвСмібия СпПТПмФ мО ікржХ лСаіпкжХ иіУСбжХ зСТжУмФбОкь, лПТПгаОпПкжХ кСТйОмжбкС-
лТОбСбжйж ОзмОйж е бПгПккя иіУСбСвС вСУлСгОТУмбО); 

256.2.5. бжзСТжУмОккя зСТжУкжХ биОУмжбСУмПР иіУіб гия зФиьмФТкС-СегСТСбпжХ, 
ТПзТПОоіРкжХ, УлСТмжбкжХ, мФТжУмжпкжХ і СУбімкьС-бжХСбкжХ оіиПР мО лТСбПгПккя кОФзСбС-
гСУиігкжХ ТСаім. 

256.3. ЛмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб 
бУмОкСбиююмьУя Ф мОзжХ ТСейіТОХ: 

256.3.1. еО еОвСмібию гПТПбжкж СУкСбкжХ иіУСбжХ лСТіг: 

ЗОРйПкФбОккя иіУСбСї лСТСгж 

ЛмОбзО еО 1 сіиькжР зФа. йПмТ гПТПбжкж, вТжбПкь 

гіиСбСї (аПе зСТж) 
гТСб'якСї (е зСТСю) 

бПижзСї УПТПгкьСї гТіакСї 

ЙПТржР лСяУ иіУіб 

ЛСУкО 304,60 196,20 75,66 8,24 

ЖСгТжкО 135,57 117,19 44,57 10,29 

ЯижкО, яижоя 280,28 239,80 91,78 10,37 

ДФа (зТій гФаО зСТзСбСвС) 800,39 382,48 128,56 13,47 

ЯУПк, зиПк (зТій ябСТО) 300,12 255,05 128,56 13,47 

БФз 575,33 368,60 123,39 11,43 

БПТПеО, біиьХО пСТкО, вТОа ебжпОРкжР, б'яе, ижлО 43,54 38,91 29,53 10,29 

ИУжзО, біиьХО УіТО, мСлСия 26,48 21,77 17,20 7,27 

ДТФвжР лСяУ иіУіб 
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ЗОРйПкФбОккя иіУСбСї лСТСгж 

ЛмОбзО еО 1 сіиькжР зФа. йПмТ гПТПбжкж, вТжбПкь 

гіиСбСї (аПе зСТж) 
гТСб'якСї (е зСТСю) 

бПижзСї УПТПгкьСї гТіакСї 

ЛСУкО 256,03 165,74 64,26 7,27 

ЖСгТжкО 117,19 99,09 38,32 9,37 

ЯижкО, яижоя 236,80 202,15 78,49 8,86 

ДФа (зТій гФаО зСТзСбСвС) 675,97 326,62 107,76 10,29 

ЯУПк, зиПк (зТій ябСТО) 253,46 217,71 107,76 10,29 

БФз 488,34 312,61 104,73 9,37 

БПТПеО, біиьХО пСТкО, вТОа ебжпОРкжР, б'яе, ижлО 37,34 31,14 24,87 8,24 

ИУжзО, біиьХО УіТО, мСлСия 21,77 20,22 15,56 6,21 

256.3.2. еО еОвСмібию гПТПбжкж кПСУкСбкжХ иіУСбжХ лСТіг: 

ЗОРйПкФбОккя иіУСбСї лСТСгж 

ЛмОбзО еО 1 сіиькжР зФа. йПмТ гПТПбжкж, 
вТжбПкь 

гіиСбСї (аПе зСТж) гТСб'якСї (е 
зСТСю) бПижзСї УПТПгкьСї гТіакСї 

ЙПТржР лСяУ иіУіб 

ЛОйржм 1401,06 1197,37 598,16 13,47 

БОТХОм, вСТіХ 872,42 746,43 373,25 13,47 

ГТФрО, зжежи, ябіТ 699,80 598,72 299,59 13,47 

АаТжзСУ, бжркя, яиібПоь, СаиілжХО, УижбО (зТій мПТкФ), 
пПТПркя, рСбзСбжоя, яаиФкя 522,52 446,31 222,93 13,47 

КОрмОк, гФа зСТзСбжР 436,93 373,25 186,59 13,47 

БОТаОТжУ, виПгжпія, зжлОТжУ, ржлржкО 348,33 298,59 149,27 13,47 

АзОоія, аТФУижкО, ажТюпжкО, виіг, вТОа УХігкжР, 
мОйОТжзУ, зОижкО, зТФржкО, иісжкО, вСТСажкО, аФеСз, 
УзФйлія, УбжгжкО, мПТПк, пПТПйХО 261,25 223,93 112,00 13,47 

ВПТаО, пОвОТкжзж (зТій еОекОпПкжХ б ікржХ лСежоіяХ) 87,07 74,67 37,34 7,27 

ДТФвжР лСяУ иіУіб 

ЛОйржм 1186,52 1013,87 508,00 10,29 

БОТХОм, вСТіХ 743,27 634,51 317,26 10,29 

ГТФрО, зжежи, ябіТ 593,98 506,96 254,01 10,29 

АаТжзСУ, бжркя, яиібПоь, СаиілжХО, УижбО (зТій мПТкФ), 
пПТПркя, рСбзСбжоя, яаиФкя 444,76 381,00 190,68 10,29 

КОрмОк, гФа зСТзСбжР 371,62 318,80 158,62 10,29 

БОТаОТжУ, виПгжпія, зжлОТжУ, ржлржкО 297,09 253,46 126,44 10,29 

АзОоія, аТФУижкО, ажТюпжкО, виіг, вТОа УХігкжР, 222,37 189,75 95,38 10,29 
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ЗОРйПкФбОккя иіУСбСї лСТСгж 

ЛмОбзО еО 1 сіиькжР зФа. йПмТ гПТПбжкж, 
вТжбПкь 

гіиСбСї (аПе зСТж) гТСб'якСї (е 
зСТСю) бПижзСї УПТПгкьСї гТіакСї 

мОйОТжзУ, зОижкО, зТФржкО, иісжкО, вСТСажкО, аФеСз, 
УзФйлія, УбжгжкО, мПТПк, пПТПйХО 

ВПТаО, пОвОТкжзж (зТій еОекОпПкжХ б ікржХ лСежоіяХ) 74,67 63,68 32,17 6,21 

256.4. ЛмОбзж ТПкмкСї лиОмж, бУмОкСбиПкі ліглФкзмОйж 256.3.1 і 256.3.2 лФкзмФ 256.3 оієї 
УмОммі, еОУмСУСбФюмьУя лТж еОвСмібиі гПТПбжкж б лСТягзФ ТФаСз вСиСбкСвС зСТжУмФбОккя мО 
ліг пОУ лТСбПгПккя еОХСгіб сСгС лСиілрПккя язіУкСвС УзиОгФ иіУіб, їХ СегСТСбиПккя, 
лСУжиПккя еОХжУкжХ биОУмжбСУмПР (Ф гПТПбСУмОкОХ бізСй лСкОг 40 ТСзіб - ТФазж гСвиягФ еО 
иіУСй, бжаіТзСбі УОкімОТкі ТФазж, бжаіТзСбі иіУСбігкСбкі ТФазж, ТФазж, лСб'яеОкі е 
ТПзСкУмТФзоією, иОкгрОнмкі ТФазж і ТФазж лПТПнСТйФбОккя; кПеОиПдкС біг бізФ 
гПТПбСУмОкіб - УФоіиькі УОкімОТкі мО УФоіиькі иіУСбігкСбкі ТФазж) мО еОХСгіб е ТСепжсПккя 
иіУСбжХ гіиякСз, бзТжмжХ иіУСбСю ТСУижккіУмю, Ф еб'яезФ е аФгібкжомбСй вігТСбФеиіб, 
мТФаСлТСбСгіб, рияХіб мСсС. 

256.5. ЛмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО еОвСмібию гПТПбжкж еОУмСУСбФюмьУя е ФТОХФбОккяй 
ТСелСгіиФ иіУіб еО лСяУОйж. 256.6. КСелСгіи иіУіб еО лСяУОйж: 

256.6.1. гС лПТрСвС лСяУФ кОиПдОмь ФУі иіУж, еО бжкямзСй иіУіб ЗОзОТлОмУьзСї, ІбОкС-
ЛТОкзібУьзСї мО НПТкібПоьзСї СаиОУмПР і иіУіб віТУьзСї еСкж ЙьбібУьзСї СаиОУмі; 

256.6.2. гС гТФвСвС лСяУФ кОиПдОмь иіУж ЗОзОТлОмУьзСї, ІбОкС-ЛТОкзібУьзСї мО 
НПТкібПоьзСї СаиОУмПР і иіУж віТУьзСї еСкж ЙьбібУьзСї СаиОУмі. 

256.7. ВжзиюпПкС. 
256.8. ВжзиюпПкС. 
256.9. ДС бПижзСї гПТПбжкж бУіХ иіУСбжХ лСТіг кОиПдОмь бігТіезж УмСбаФТО (Ф бПТХкьСйФ 

лПТПмжкі аПе зСТж) гіОйПмТСй біг 25 УОкмжйПмТіб і аіиьрП, гС УПТПгкьСї - гіОйПмТСй біг 13 
гС 24 УОкмжйПмТіб, гС гТіакСї - гіОйПмТСй біг 3 гС 12 УОкмжйПмТіб. 

ДС гТСб'якСї гПТПбжкж кОиПдОмь УСТмжйПкмж, язі йСдкО бжзСТжУмСбФбОмж гия 
мПХкСиСвіпкжХ лСмТПа, О мОзСд кП лТжгОмкі гия лТСйжУиСбСї лПТПТСазж (гТСбО лОижбкі). 

ЗО гТСб'якФ гПТПбжкФ, бжзСТжУмОкФ гия мПХкСиСвіпкжХ лСмТПа, гСкОТОХСбФємьУя ТПкмкО 
лиОмО еО ТПеФиьмОмОйж нОзмжпкСї еОвСмібиі Ф ТСейіТі 70 бігУСмзіб ФУмОкСбиПкжХ ліглФкзмОйж 
256.3.1 і 256.3.2 лФкзмФ 256.3 оієї УмОммі УмОбСз ТПкмкСї лиОмж еО гіиСбФ гТіакФ гПТПбжкФ 
біглСбігкСї иіУСбСї лСТСгж. 

ЛмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО гіиСбФ і гТСб'якФ гПТПбжкФ ижлж бУмОкСбиПкі ліглФкзмОйж 
256.3.1 і 256.3.2 лФкзмФ 256.3 оієї УмОммі аПе ФТОХФбОккя зСТж, О еО гТСб'якФ гПТПбжкФ ТПрмж 
иіУСбжХ лСТіг - е зСТСю. 

ЗО иізбіг е зТСкж бУмОкСбиюємьУя ТПкмкО лиОмО Ф ТСейіТі 40 бігУСмзіб, О еО лСТФазСбі 
еОижрзж, сС лігиявОюмь бжзСТжУмОккю, - 20 бігУСмзіб УмОбСз ТПкмкСї лиОмж еО гТСб'якФ 
гПТПбжкФ біглСбігкСї иіУСбСї лСТСгж. 

ЗО гПТПбжкФ, еОвСмСбиПкФ ліг пОУ бжаіТзСбжХ ТФаСз вСиСбкСвС зСТжУмФбОккя УмОбзж 
ТПкмкСї лиОмж екждФюмьУя кО 20 бігУСмзіб, О еОХСгіб сСгС лСиілрПккя язіУкСвС УзиОгФ 
иіУіб, їХ СегСТСбиПккя, лСУжиПккя еОХжУкжХ биОУмжбСУмПР (Ф гПТПбСУмОкОХ бізСй лСкОг 40 
ТСзіб - ТФазж гСвиягФ еО иіУСй, бжаіТзСбі УОкімОТкі ТФазж, бжаіТзСбі иіУСбігкСбкі ТФазж, 
ТФазж, лСб'яеОкі е ТПзСкУмТФзоією, иОкгрОнмкі ТФазж і ТФазж лПТПнСТйФбОккя) - кО 50 
бігУСмзіб. Зкждзж Ф бігУСмзОХ СапжУиююмьУя еО зСдкСю УмОбзСю ТПкмкСї лиОмж СзТПйС. 

256.10. ЗО еОвСмібию гТФвСТягкжХ иіУСбжХ йОмПТіОиіб, егіРУкПккя лСаіпкжХ иіУСбжХ 
зСТжУмФбОкь мО бжзСТжУмОккя зСТжУкжХ биОУмжбСУмПР иіУіб УмОбзж ТПкмкСї лиОмж 
бУмОкСбиююмьУя ВПТХСбкСю КОгСю АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СаиОУкжйж, КжїбУьзСю мО 
ЛПбОУмСлСиьУьзСю йіУьзжйж ТОгОйж. 
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256.11. ЙСТягСз кОТОХФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП 
бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб 

256.11.1. ЛФйО ТПкмкСї лиОмж СапжУиюємьУя УФа'єзмОйж иіУСбжХ бігкСУжк, язі бжгОюмь 
УлПоіОиькі гСебСиж, і еОекОпОємьУя Ф мОзжХ гСебСиОХ. 

256.11.2. ЛФйО ТПкмкСї лиОмж, еОекОпПкО б иіУСТФакСйФ мО б иіУСбСйФ збжмзОХ, лігиявОє 
лПТПТОХФкзФ УФа'єзмСй иіУСбжХ бігкСУжк, язжР бжгОє УлПоіОиькі гСебСиж, Ф ТОеі зСиж: 

 еОвОиькО зіиьзіУмь нОзмжпкС еОвСмСбиПкСї гПТПбжкж ліг пОУ її біглФУзФ е СаиізСй еО 
лиСсПю лПТПбжсФє еОекОпПкФ б иіУСТФакСйФ збжмзФ мО зіиьзіУмь аіиьрП кід кО 10 
бігУСмзіб; 

 нОзмжпкжР СаУяв бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб лПТПбжсФє еОекОпПкжР Ф иіУСбСйФ 
збжмзФ кО бПУь СаУяв мОзСвС лПТПбжсПккя. 

ЙігУмОбСю гия лПТПТОХФкзФ є УлПоіОиькі гСебСиж мО Озмж СвиягФ йіУоь бжзСТжУмОккя 
иіУСбжХ ТПУФТУіб. 

256.11.3. ЛФа'єзмСй иіУСбжХ бігкСУжк, язжР бжгОє УлПоіОиькі гСебСиж, лПТПТОХФкСз 
ТПкмкСї лиОмж еО еОвСмібию гПТПбжкж і еОвСмібию гТФвСТягкжХ иіУСбжХ йОмПТіОиіб, лСаіпкі 
иіУСбі зСТжУмФбОккя мО бжзСТжУмОккя зСТжУкжХ биОУмжбСУмПР иіУіб егіРУкюємьУя мОзСд Ф 
ТОеі: 

О) бжлТОбиПккя мПХкіпкжХ лСйжиСз, язі йСдФмь аФмж гСлФсПкі ліг пОУ лТСбПгПккя 
йОмПТіОиькСї і вТСрСбСї Соікзж иіУСУіз, гТФвСТягкжХ иіУСбжХ йОмПТіОиіб, лСаіпкжХ иіУСбжХ 
зСТжУмФбОкь мО бжзСТжУмОккя зСТжУкжХ биОУмжбСУмПР иіУіб, біглФсПкжХ еО иіУСТФакжйж 
збжмзОйж ОаС иіУСбжйж збжмзОйж, кПлТОбжиькСвС еОУмСУФбОккя УСТмжйПкмкжХ мОаижоь, 
лСяУіб, ТСеТягіб мО УмОбСз ТПкмкСї лиОмж, О мОзСд бжлТОбиПккя ОТжнйПмжпкжХ лСйжиСз, 
гСлФсПкжХ ліг пОУ лігТОХФкзіб; 

а) ОкФиюбОккя иіУСТФакСвС мО/ОаС иіУСбСвС збжмзО Ф еб'яезФ е бжиФпПккяй еПйПиь гия 
ікржХ лСмТПа. В ікржХ бжлОгзОХ ОкФиюбОккя ОаС бжгОпі гФаиізОмО иіУСТФакСвС збжмзО 
мО/ОаС иіУСбСвС збжмзО лПТПТОХФкСз ТПкмкСї лиОмж кП егіРУкюємьУя і бУя кОТОХСбОкО еО 
мОзжйж збжмзОйж УФйО ТПкмкСї лиОмж лСбкіУмю УлиОпФємьУя гС біглСбігкжХ аюгдПміб; 

б) кОгОккя иіУСзСТжУмФбОпПбі бігУмТСпзж: 
 кО еОвСмібию гПТПбжкж - УФйО ТПкмкСї лиОмж еО еОвСмібию еОижрПкСї кО лкі гПТПбжкж 

еаіиьрФємьУя кО 1,5 бігУСмзО кПеОиПдкС біг УмТСзФ, кО язжР кОгОкС бігУмТСпзФ; 
 кО бжбПеПккя гПТПбжкж - УФйО ТПкмкСї лиОмж еО кПбжбПеПкФ бпОУкС гПТПбжкФ 

еаіиьрФємьУя кО 1,5 бігУСмзО еО зСдкжР йіУяоь бігУмТСпзж; 
в) гСгОмзСбСвС лТСгСбдПккя УмТСзФ бжбПеПккя, ОиП кП аіиьр яз кО мТж йіУяоі. ЙТж оьСйФ 

иіУСзСТжУмФбОпПй УФйО ТПкмкСї лиОмж еО СаУяв кПбжбПеПкСї бпОУкС гПТПбжкж еаіиьрФємьУя 
кО 5 бігУСмзіб еО зСдкжР йіУяоь бігУмТСпзж. 

256.11.4. ЗПеОиПдкС біг УлСУСаФ СаиізФ гПТПбжкж, сС біглФУзОємьУя кО лкі (еО лиСсПю, 
лПкьзОйж, лТжаижекСю зіиьзіУмю), иіУСзСТжУмФбОпі, язі гСлФУмжиж кПлСбкФ еОвСмібию 
гПТПбжкж, сС гСебСиПкО гия бжТФазж еО бжлжУОкжйж иіУСТФакжйж збжмзОйж, ОаС беОвОиі її 
кП лТСбСгжиж, ТПкмкФ лиОмФ СапжУиююмь і УлиОпФюмь лСбкіУмю еО бУю гСебСиПкФ гия 
еОвСмібиі зіиьзіУмь гПТПбжкж, сС еОекОпПкО б гСебСиі. 

256.11.5. ЙіУСзСТжУмФбОпі, Ф язжХ еО ТПеФиьмОмОйж гіяиькСУмі егіРУкюємьУя лПТПТОХФкСз 
ТПкмкСї лиОмж, бігСаТОдОюмь гСкОТОХСбОкі УФйж ТПкмкСї лиОмж б лСгОмзСбіР гПзиОТОоії. 

256.11.6. ЙіУСзСТжУмФбОпі сСзбОТмОиФ УзиОгОюмь лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е ТПкмкСї лиОмж 
кОТСУмОюпжй лігУФйзСй е лСпОмзФ ТСзФ, еО бжкямзСй: 

О) иіУСзСТжУмФбОпіб, язжйж гС СмТжйОккя иіУСТФакжХ мО иіУСбжХ збжмзіб ТПкмкО лиОмО 
бкСУжмьУя б зОУж УФа'єзміб иіУСбжХ бігкСУжк, язі їХ бжгОюмь: 

 ніежпкжХ СУіа, О мОзСд ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язжй бжгОкС иіУСТФакі мО иіУСбі 
збжмзж; 

 иіУСзСТжУмФбОпіб (зТій ніежпкжХ СУіа, О мОзСд ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язжй 
бжгОкС иіУСбі збжмзж), Ф язжХ УФйО ТПкмкСї лиОмж б иіУСТФакСйФ пж иіУСбСйФ збжмзОХ 
кП лПТПбжсФє 25 бігУСмзіб Сгкієї йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй 
кО 1 Уіпкя ТСзФ, б язСйФ УлиОпФємьУя ТПкмкО лиОмО; 
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а) иіУСзСТжУмФбОпіб е ікрСї СаиОУмі, язі УлиОпФюмь ТПкмкФ лиОмФ лСбкіУмю гС бжгОпі їй 
УлПоіОиькСвС гСебСиФ еО йіУоПекОХСгдПккяй иіУСбСї гіиякзж, кО язіР егіРУкюємьУя 
еОвСмібия гПТПбжкж. 

256.11.7. ЙТС кОгХСгдПккя УФйж ТПкмкСї лиОмж б зОУФ УФа'єзмО иіУСбжХ бігкСУжк, сС 
бжгОє УлПоіОиькі гСебСиж, Ф УлПоіОиькС еОбПгПкіР зкжеі ТСажмьУя еОлжУ і иіУСзСТжУмФбОпПбі 
бжгОємьУя збжмОкоія. ИгкСпОУкС б иіУСТФакжХ мО иіУСбжХ збжмзОХ ТСажмьУя лСекОпзО лТС 
УлиОмФ ТПкмкСї лиОмж б зОУФ (еОекОпОюмьУя кСйПТ і гОмО збжмОкоії лТС УлиОмФ). 

256.11.8. ЙТж СмТжйОккі гСебСиФ б лСмСпкСйФ ТСоі (ОаС гСкОТОХФбОккі УФйж ТПкмкСї 
лиОмж) ліУия пПТвСбСвС УмТСзФ УлиОмж ТПкмкСї лиОмж иіУСзСТжУмФбОпі УлиОпФюмь ФУі УФйж 
ТПкмкСї лиОмж еО УмТСзОйж, сС йжкФиж. 

256.12. ЙСТягСз лСгОккя гПзиОТОоії, УмТСзж УлиОмж, біглСбігОиькіУмь лиОмкжзіб ТПкмкСї 
лиОмж мО зСкмТСиь еО її УлТОбияккяй бжекОпПкС УмОммяйж 257 і 258 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 2561. КПкмкО лиОмО еО мТОкУлСТмФбОккя кОнмж і кОнмСлТСгФзміб йОвіУмТОиькжйж 
кОнмСлТСбСгОйж мО кОнмСлТСгФзмСлТСбСгОйж, мТОкежмкП мТОкУлСТмФбОккя 
мТФаСлТСбСгОйж ОйіОзФ мПТжмСТією КзТОїкж 

2561.1. ЙиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж є УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі ПзУлиФОмФюмь Са'єзмж 
йОвіУмТОиькжХ мТФаСлТСбСгіб мО кОгОюмь (СТвОкіеСбФюмь) лСУиФвж е мТОкУлСТмФбОккя 
(лПТПйісПккя) бОкмОдФ мТФаСлТСбСгОйж КзТОїкж. 

2561.2. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю: 
 гия кОнмж мО кОнмСлТСгФзміб є їХ нОзмжпкі СаУявж, сС мТОкУлСТмФюмьУя мПТжмСТією 

КзТОїкж Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі; 
 гия ОйіОзФ є УФйО гСаФмзіб бігУмОкПР біглСбігкжХ йОТрТФміб РСвС мТОкУлСТмФбОккя 

(лПТПйісПккя), ФевСгдПкжХ йід лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж мО еОйСбкжзСй кО 
біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, кО СаУявж ОйіОзФ, мТОкУлСТмСбОкСвС 
(лПТПйісПкСвС) зСдкжй йОТрТФмСй мТОкУлСТмФбОккя. 

2561.3. ЛмОбзж СлСгОмзФбОккя: 
 0,56 гСиОТО ЛОА еО мТОкУлСТмФбОккя Сгкієї мСккж кОнмж йОвіУмТОиькжйж 

кОнмСлТСбСгОйж; 
 0,56 гСиОТО ЛОА еО мТОкУлСТмФбОккя Сгкієї мСккж кОнмСлТСгФзміб йОвіУмТОиькжйж 

кОнмСлТСгФзмСлТСбСгОйж; 
 2,4 гСиОТО ЛОА еО мТОкежмкП мТОкУлСТмФбОккя Сгкієї мСккж ОйіОзФ еО зСдкі 100 

зіиСйПмТіб бігУмОкі біглСбігкжХ йОТрТФміб РСвС мТОкУлСТмФбОккя. 
К ТОеі ейікж мОТжніб кО мТОкУлСТмФбОккя гС УмОбСз ТПкмкСї лиОмж еОУмСУСбФємьУя 

зСТжвФюпжР зСПніоієкм, язжР СапжУиюємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж, зТій УмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО мТОкежмкП мТОкУлСТмФбОккя ОйіОзФ мО еО 
мТОкУлСТмФбОккя кОнмж йОвіУмТОиькжйж кОнмСлТСбСгОйж гия УлСджбОпіб КзТОїкж. 

2561.4. ЛФйО лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж СапжУиюємьУя яз гСаФмСз 
біглСбігкСвС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкСвС Ф лФкзмі 2561.2 оієї УмОммі, кО біглСбігкФ 
УмОбзФ СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкФ Ф лФкзмі 2561.3 оієї УмОммі, мО е ФТОХФбОккяй зСТжвФюпСвС 
зСПніоієкмО, бжекОпПкСвС б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ. 

2561.5. ЛФйО лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг 
УлиОпФємьУя бжХСгяпж е: 

 нОзмжпкжХ СаУявіб ОйіОзФ і бігУмОкі біглСбігкжХ йОТрТФміб РСвС мТОкУлСТмФбОккя 
мПТжмСТією КзТОїкж; 

 нОзмжпкжХ СаУявіб кОнмж і кОнмСлТСгФзміб, сС мТОкУлСТмФюмьУя мПТжмСТією КзТОїкж. 
2561.6. Дия оіиПР оієї УмОммі еОУмСУСбФюмьУя мОзі мПТйікж: 
 бОкмОд - кОнмО мО лТСгФзмж її лПТПТСазж (кОнмСлТСгФзмж), О мОзСд ОйіОз; 
 біглСбігкжР йОТрТФм - рияХ мТОкУлСТмФбОккя (лПТПйісПккя) бОкмОдФ, сС 

бжекОпОємьУя бжгСй мТОкУлСТмкжХ лСУиФв ліг пОУ РСвС мТОкежмФ мТФаСлТСбСгОйж, 
еСзТПйО: 
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О) йід лТжзСТгСккжйж лФкзмОйж лТжРйОккя (біглТОбиПккя) мО лТжекОпПккя ОаС 
лПТПбОиюбОиькжй зСйлиПзУСй гия бОкмОдФ, сС кОгіРрСб е мПТжмСТіР ікржХ гПТдОб і 
лТжекОпПкжР гия УлСджбОпіб еО йПдОйж КзТОїкж; 

а) йОвіУмТОиькжйж мТФаСлТСбСгОйж, Ф мСйФ пжУиі е кОгОккяй лСУиФв е мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя ОаС лПТПТСазж бОкмОдФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, е лСгОиьржй лПТПйісПккяй еО її 
йПді; 

 йОТрТФм мТОкУлСТмФбОккя - рияХ мТОкУлСТмФбОккя (лПТПйісПккя) бОкмОдФ йід 
лФкзмОйж лТжРйОккя (біглТОбиПккя) мО лТжекОпПккя, сС бжекОпПкі УмСТСкОйж б 
іУмСмкжХ ФйСбОХ гСвСбСТФ е кОгОккя мТОкУлСТмкжХ лСУиФв; 

 лСУиФвж - мТОкУлСТмФбОккя (лПТПйісПккя) бОкмОдФ йОвіУмТОиькжйж мТФаСлТСбСгОйж 
КзТОїкж; 

 мОТжн - бОТміУмь мТОкУлСТмФбОккя СаиізСбСї Сгжкжоі бОкмОдФ йОвіУмТОиькжйж 
мТФаСлТСбСгОйж КзТОїкж (аПе лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь), сС бУмОкСбиюємьУя:  

o кО мТОкУлСТмФбОккя гия УлСджбОпіб КзТОїкж - СТвОкСй гПТдОбкСї биОгж, 
ФлСбкСбОдПкжй біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО; 

o гия мТОкежмФ мПТжмСТією КзТОїкж - кО лігУмОбі гСвСбСТіб. 

ЛмОммя 257. ЙСгОккя гПзиОТОоії і УмТСзж УлиОмж ТПкмкСї лиОмж 
257.1. БОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг гия ТПкмкСї лиОмж гСТібкює зОиПкгОТкСйФ 

збОТмОиФ, О гия ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк еО бжгСаФбОккя кОнмж, зСкгПкУОмФ, лТжТСгкСвС вОеФ, Ф мСйФ пжУиі вОеФ, 
ТСепжкПкСвС Ф кОнмі (кОнмСбСвС (лСлФмкСвС) вОеФ), ПмОкФ, лТСлОкФ, аФмОкФ, ТПкмкСї лиОмж еО 
зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж мО ТПкмкСї лиОмж еО мТОкУлСТмФбОккя 
кОнмж і кОнмСлТСгФзміб йОвіУмТОиькжйж кОнмСлТСбСгОйж мО кОнмСлТСгФзмСлТСбСгОйж, 
мТОкежмкП мТОкУлСТмФбОккя мТФаСлТСбСгОйж ОйіОзФ мПТжмСТією КзТОїкж, гСТібкює 
зОиПкгОТкСйФ йіУяою. 

257.2. ЙиОмкжзж ТПкмкСї лиОмж УОйСУміРкС СапжУиююмь УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е 
ТПкмкСї лиОмж. 

257.3. ЙиОмкжз ТПкмкСї лиОмж гС еОзікпПккя бжекОпПкСвС ТСегіиСй II оьСвС КСгПзУФ 
вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, 
бжекОпПкжР оією УмОммПю, лСгОє гС біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО нСТйСю, 
бУмОкСбиПкСю Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 46 оьСвС КСгПзУФ, лСгОмзСбФ гПзиОТОоію, 
язО йіУмжмь гСгОмзж: 

257.3.1. е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк: 
 еО йіУоПекОХСгдПккяй гіиякзж кОгТ, е язСї бжгСаФмі зСТжУкі зСлОижкж, Ф ТОеі 

ТСейісПккя мОзСї гіиякзж кОгТ Ф йПдОХ мПТжмСТії КзТОїкж; 
 еО йіУоПй СаиізФ лиОмкжзО ТПкмкСї лиОмж Ф ТОеі ТСейісПккя гіиякзж кОгТ, е язСї 

бжгСаФмС зСТжУкі зСлОижкж, б йПдОХ зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ мО/ОаС бжзиюпкСї 
(йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж КзТОїкж; 

257.3.2. е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, кП лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй 
зСТжУкжХ зСлОижк - еО йіУоПекОХСгдПккяй гіиякзж кОгТ; 

257.3.3. е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж - еО йіУоПй 
лСгОмзСбСї ТПєУмТОоії; 

257.3.4. е ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж - еО йіУоПй лСгОмзСбСї 
ТПєУмТОоії; 

257.3.5. е ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб - еО 
йіУоПекОХСгдПккяй иіУСбСї гіиякзж; 

257.3.6. е ТПкмкСї лиОмж еО мТОкУлСТмФбОккя кОнмж і кОнмСлТСгФзміб йОвіУмТОиькжйж 
кОнмСлТСбСгОйж мО кОнмСлТСгФзмСлТСбСгОйж, мТОкежмкП мТОкУлСТмФбОккя 
мТФаСлТСбСгОйж ОйіОзФ мПТжмСТією КзТОїкж - еО йіУоПй РСвС лСгОмзСбСї ТПєУмТОоії. 

257.4. ВжзиюпПкС. 
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257.5. ЛФйО лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж, бжекОпПкО Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, УлиОпФємьУя лиОмкжзСй гС аюгдПмФ лТСмявСй 10 
зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя мОзСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії. 

КПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб УлиОпФємьУя 
иіУСзСТжУмФбОпОйж сСзбОТмОиФ Тібкжйж пОУмжкОйж біг УФйж ТПкмкСї лиОмж, еОекОпПкСї б 
УлПоіОиькжХ гСебСиОХ, бжгОкжХ Ф біглСбігкСйФ зОиПкгОТкСйФ ТСоі, зТій УФй ТПкмкСї лиОмж, 
УлиОпПкжХ біглСбігкС гС ліглФкзміб "О" і "а" ліглФкзмФ 256.11.6 лФкзмФ 256.11 УмОммі 256 
оьСвС КСгПзУФ. 

257.6. К ТОеі язсС йіУоП СаиізФ лиОмкжзО ТПкмкСї лиОмж кП еаівОємьУя е 
йіУоПекОХСгдПккяй гіиякзж кОгТ, лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк мО лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж б оіияХ, 
кП лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй зСТжУкжХ зСлОижк, лСгОє еО йіУоПй лСгОмзСбСї ТПєУмТОоії 
лиОмкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї СУСаж зСлію лСгОмзСбСї гПзиОТОоії мО зСлію гСзФйПкмО лТС 
УлиОмФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж. 

ЛмОммя 258. ВіглСбігОиькіУмь лиОмкжзіб ТПкмкСї лиОмж мО зСкмТСиь еО її УлТОбияккяй 
258.1. ВіглСбігОиькіУмь лиОмкжзіб ТПкмкСї лиОмж 
258.1.1. ЗО лиОмкжзО ТПкмкСї лиОмж лСзиОгОємьУя біглСбігОиькіУмь еО лТОбжиькіУмь 

СапжУиПккя, лСбкСмФ і УбСєпОУкіУмь її бкПУПккя гС аюгдПмФ, О мОзСд еО УбСєпОУкіУмь 
лСгОккя зСкмТСиююпжй СТвОкОй біглСбігкжХ лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР евігкС іе кСТйОйж 
оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб. 

258.1.2. ЗО УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж, сС кОТОХСбОкО лиОмкжзСй 
ТПкмкСї лиОмж еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, ОиП кП УлиОпПкО лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ 
гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії, кОТОХСбФємьУя лПкя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ТСегіиСй II оьСвС КСгПзУФ. 

258.2. КСкмТСиь еО лТОбжиькіУмю СапжУиПккя, УбСєпОУкіУмю і лСбкСмСю УлТОбияккя 
ТПкмкСї лиОмж 

258.2.1. КСкмТСиь еО лТОбжиькіУмю СапжУиПккя, УбСєпОУкіУмю і лСбкСмСю УлТОбияккя 
ТПкмкСї лиОмж егіРУкююмь зСкмТСиююпі СТвОкж. 

258.2.2. ИУСаижбСУмі зСкмТСию еО УлТОбияккяй ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж 
гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк 

КСкмТСиююпі СТвОкж гия еОаПелПпПккя зСкмТСию еО лТОбжиькіУмю СапжУиПккя 
лиОмкжзСй УФйж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ 
зСлОижк б пОУмжкі бжекОпПккя СаУявФ (зіиьзСУмі) бжгСаФмжХ зСТжУкжХ зСлОижк Ф йПдОХ 
кОгОкСї РСйФ гіиякзж кОгТ, О мОзСд зСТжвФюпжХ зСПніоієкміб евігкС е лФкзмСй 252.2 УмОммі 
252 оьСвС КСгПзУФ Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ йСдФмь еОиФпОмж оПкмТОиькі 
СТвОкж бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФюмь гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі гПТдОбкСвС віТкжпСвС 
кОвиягФ, О мОзСд Ф УнПТі вПСиСвіпкСвС бжбпПккя мО ТОоіСкОиькСвС бжзСТжУмОккя кОгТ. 

ЗО нОзмОйж, язі бігаФбОюмьУя лТСмявСй рПУмж йіУяоіб, сСгС кПбкПУПккя, кПУбСєпОУкСвС 
бкПУПккя лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС кПбжзСкОккя 
лиОмкжзСй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк, оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лСТФрФє лПТПг біглСбігкжй оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж лжмОккя еФлжкПккя гії біглСбігкСвС УлПоіОиькСвС гСебСиФ. 

ДС гСХСгіб, сС бжкжзиж Ф лиОмкжзО б ТПеФиьмОмі ТПОиіеОоії мОзжй лиОмкжзСй лТОб 
зСТжУмФбОккя гіиякзСю кОгТ Ф лПТіСг кПбкПУПккя, кПУбСєпОУкСвС бкПУПккя лиОмкжзСй УФй 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя 
зСТжУкжХ зСлОижк (еО бжзиюпПккяй бжлОгзіб гСкОТОХФбОкь мО рмТОнкжХ УОкзоіР еО 
ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТСз зСкмТСиююпжХ СТвОкіб) лТСмявСй рПУмж йіУяоіб, О мОзСд кО лПТіСг 
еФлжкПккя гії біглСбігкСвС УлПоіОиькСвС гСебСиФ, еОУмСУСбФємьУя ОгйікіУмТОмжбкС-
вСУлСгОТУьзО УОкзоія Ф бжвиягі бжиФпПккя СмТжйОкСвС (кОТОХСбОкСвС) лиОмкжзСй ОаС 
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біглСбігкжй зСкмТСиююпжй СТвОкСй лТжаФмзФ (гСХСгФ) біг вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е 
бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк. 

ИТвОкж гПТдОбкСвС віТкжпСвС кОвиягФ Ф йіУяпкжР УмТСз ліУия лТжРкяммя біглСбігкСвС 
ТірПккя кОгУжиОюмь гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй лСгОмзСбСї ТПєУмТОоії лиОмкжзО, 
язжР аФгП егіРУкюбОмж бжгСаФмСз зСТжУкжХ зСлОижк, Ф мСйФ пжУиі ліг пОУ вПСиСвіпкСвС 
бжбпПккя, лСбігСйиПккя лТС кОгОккя мОзСйФ лиОмкжзФ гСебСиФ кО лСпОмСз бПгПккя 
бжгСаФбкжХ ТСаім ОаС лСвСгдПккя кО лТСбПгПккя гСУиігкС-лТСйжУиСбСї ТСеТСазж. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
вПСиСвіпкСвС бжбпПккя мО еОаПелПпПккя ТОоіСкОиькСвС бжзСТжУмОккя кОгТ, Ф йіУяпкжР 
УмТСз ліУия лТжРкяммя біглСбігкСвС ТірПккя кОгУжиОє гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй 
лСгОмзСбСї ТПєУмТОоії лиОмкжзО, язжР аФгП егіРУкюбОмж бжгСаФмСз зСТжУкжХ зСлОижк, Ф 
мСйФ пжУиі ліг пОУ вПСиСвіпкСвС бжбпПккя, зСлію еОмбПТгдПкжХ лиОмкжзСй УХПй ТФХФ 
бжгСаФмСї зСТжУкСї зСлОижкж (йікПТОиькСї УжТСбжкж) кО бжТСакжпжХ гіиькжояХ мО йіУояХ 
еаПТівОккя е ФТОХФбОккяй УзиОгФ бжХігкСї УжТСбжкж, ФйСб зСкзТПмкСвС бжТСакжомбО, 
СУСаижбСУмПР мПХкСиСвіпкСвС лТСоПУФ мО бжйСв гС зікоПбСї лТСгФзоії е зСкзТПмжеОоією 
лСТягзФ бжекОпПккя язСУмі УжТСбжкж мО зікоПбСвС лТСгФзмФ, бжекОпПккя бйіУмФ СУкСбкСї мО 
УФлФмкьСї зСТжУкСї зСлОижкж б иОаСТОмСТіяХ, ОмПУмСбОкжХ евігкС е лТОбжиОйж 
ФлСбкСбОдПккя мО ОмПУмОоії Ф гПТдОбкіР йПмТСиСвіпкіР УжУмПйі. 

258.2.3. КСкмТСиь еО лТОбжиькіУмю бжекОпПккя СаУявіб бжзСТжУмОккя кОгТ б оіияХ, кП 
лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй зСТжУкжХ зСлОижк, егіРУкює оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі гПТдОбкСвС віТкжпСвС кОвиягФ, язжР лСгОє Ф 
йіУяпкжР УмТСз е гкя бжгОпі пж бжиФпПккя ОзмО лТС кОгОккя віТкжпСвС бігбСгФ 
зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО йіУоПекОХСгдПккяй гіиякзж кОгТ ікнСТйОоію лТС ейікж Ф 
лПТПиізФ зСТжУмФбОпіб кОгТ. 

258.2.4. К ТОеі кПУлиОмж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй 
КзТОїкж ОаС УлиОмж її б кПлСбкСйФ СаУяеі лиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж лТСмявСй рПУмж 
йіУяоіб зСкмТСиююпі СТвОкж лСгОюмь ікнСТйОоію лТС мОзжХ лиОмкжзіб гС кОоіСкОиькСї 
зСйіУії, сС егіРУкює гПТдОбкП ТПвФиюбОккя Ф УнПТі еб'яезФ мО ікнСТйОмжеОоії, гия бджммя 
гС кжХ еОХСгіб евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй. 

ІкнСТйОоію лТС лиОмкжзіб ТПкмкСї лиОмж, язі зСТжУмФюмьУя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй 
КзТОїкж гия ТСелСбУюгдПккя мПиПТОгіСлТСвТОй і лТСмявСй рПУмж йіУяоіб кП УлиОмжиж 
ТПкмкФ лиОмФ ОаС УлиОмжиж її кП б лСбкСйФ СаУяеі, зСкмТСиююпі СТвОкж лСгОюмь гС 
ЗОоіСкОиькСї ТОгж КзТОїкж е лжмОкь мПиПаОпПккя і ТОгіСйСбиПккя гия бджммя гС кжХ 
еОХСгіб евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй. 

258.2.5. ИУСаижбСУмі зСкмТСию еО УлТОбияккяй ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП 
бжзСТжУмОккя бСгж 

ИТвОкж, сС бжгОюмь гСебСиж кО УлПоіОиькП бСгСзСТжУмФбОккя, сСТСзФ гС 20 Уіпкя 
лСгОюмь зСкмТСиююпжй СТвОкОй мО СТвОкОй бСгкСвС вСУлСгОТУмбО ікнСТйОоію лТС 
бСгСзСТжУмФбОпіб, язжй бжгОкС мОзі гСебСиж. 

ВСгСзСТжУмФбОпі, язжй бжгОкС гСебСиж кО УлПоіОиькП бСгСзСТжУмФбОккя мО язі 
егіРУкююмь лСУмОпОккя бСгж ікржй бСгСзСТжУмФбОпОй, сСТСзФ гС 20 Уіпкя лСгОюмь 
зСкмТСиююпжй СТвОкОй мО СТвОкОй бСгкСвС вСУлСгОТУмбО лПТПиіз бСгСзСТжУмФбОпіб - 
ОаСкПкміб. 

К ТОеі ейікж ФйСб бСгСзСТжУмФбОккя, бжгОпі лТСмявСй ТСзФ кСбжХ гСебСиіб кО УлПоіОиькП 
бСгСзСТжУмФбОккя, ФзиОгПккя гСвСбСТіб кО лСУмОбзФ бСгж бСгСзСТжУмФбОпі, язі СмТжйОиж 
лПТПСнСТйиПкі гСебСиж кО УлПоіОиькП бСгСзСТжУмФбОккя, гСвСбСТж кО лСУмОбзФ бСгж, 
еСаСб'яеОкі лТСмявСй 10 гкіб лСбігСйжмж лТС оП зСкмТСиююпжй СТвОкОй мО СТвОкОй 
бСгкСвС вСУлСгОТУмбО. 

К ТОеі кПУлиОмж ТПкмкСї лиОмж ОаС УлиОмж її кП б лСбкСйФ СаУяеі лТСмявСй рПУмж йіУяоіб 
зСкмТСиююпі СТвОкж лСгОюмь ікнСТйОоію лТС лиОмкжзіб ТПкмкСї лиОмж гС СТвОкіб, сС 
бжгОюмь гСебСиж кО УлПоіОиькП бСгСзСТжУмФбОккя, гия бджммя гС кжХ еОХСгіб евігкС іе 
еОзСкСй; 
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258.2.6. ЛФа'єзмж иіУСбжХ бігкСУжк, язі бжгОюмь УлПоіОиькі гСебСиж, гС 10 пжУиО йіУяоя, 
сС кОУмОє еО ебімкжй збОТмОиСй, кОлТОбияюмь зСкмТСиююпжй СТвОкОй лПТПиіз 
иіУСзСТжУмФбОпіб, язжй бжгОкС иіУСТФакі збжмзж мО иіУСбі збжмзж, еО нСТйСю, 
бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, еО лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі иіУСбСвС вСУлСгОТУмбО. 

КИЗДІЙ X. КДЗМЗА ЙЙАМА ЗА ЗАЛМК, ЙКИКИДЗИЕ ГАЗ І ГАЗИВИЕ КИЗДДЗЛАМ, ПИ 
ВИДИБКВАЮМЬЛЯ В КККАЇЗІ 

КИЗДІЙ XI. ЙЙАМА ЗА КИКИЛМКВАЗЗЯ ЗАДКАЖИ (бжзиюпПкС) 
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КИЗДІЙ XII. ЙИДАМИК ЗА ЖАЕЗИ 

ЛмОммя 265. ЛзиОг лСгОмзФ кО йОРкС 
265.1. ЙСгОмСз кО йОРкС УзиОгОємьУя е: 
265.1.1. лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж; 
265.1.2. мТОкУлСТмкСвС лСгОмзФ; 
265.1.3. лиОмж еО еПйию. 

ЛмОммя 266. ЙСгОмСз кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж 
266.1. ЙиОмкжзж лСгОмзФ 
266.1.1. ЙиОмкжзОйж лСгОмзФ є ніежпкі мО юТжгжпкі СУСаж, б мСйФ пжУиі кПТПежгПкмж, язі 

є биОУкжзОйж Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі. 
266.1.2. ВжекОпПккя лиОмкжзіб лСгОмзФ б ТОеі лПТПаФбОккя Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС 

кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі Ф УліиькіР пОУмзСбіР ОаС УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі зіиьзСХ СУіа: 
О) язсС Са'єзм джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі лПТПаФбОє Ф УліиькіР пОУмзСбіР 

биОУкСУмі зіиьзСХ СУіа, лиОмкжзСй лСгОмзФ є зСдкО е ожХ СУіа еО кОиПдкФ їР пОУмзФ; 
а) язсС Са'єзм джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі лПТПаФбОє Ф УліиькіР УФйіУкіР 

биОУкСУмі зіиьзСХ СУіа, ОиП кП лСгіиПкжР б кОмФТі, лиОмкжзСй лСгОмзФ є СгкО е мОзжХ СУіа-
биОУкжзіб, бжекОпПкО еО їХ евСгСю, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС УФгСй; 

б) язсС Са'єзм джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі лПТПаФбОє Ф УліиькіР УФйіУкіР 
биОУкСУмі зіиьзСХ СУіа і лСгіиПкжР йід кжйж б кОмФТі, лиОмкжзСй лСгОмзФ є зСдкО е ожХ СУіа 
еО кОиПдкФ їР пОУмзФ. 

266.2. Иа'єзм СлСгОмзФбОккя 
266.2.1. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя є Са'єзм джмиСбСї мО кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, б мСйФ 

пжУиі РСвС пОУмзО. 
266.2.2. ЗП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя: 
О) Са'єзмж джмиСбСї мО кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі СТвОкіб 

гПТдОбкСї биОгж, СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, О мОзСд СТвОкіеОоіР, УмбСТПкжХ кжйж 
б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, сС лСбкіУмю ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз біглСбігкСвС гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ пж йіУоПбСвС аюгдПмФ і є кПлТжаФмзСбжйж (їХ УліиькіР биОУкСУмі); 

а) Са'єзмж джмиСбСї мО кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, язі ТСемОрСбОкі б еСкОХ бігпФдПккя мО 
аПеФйСбкСвС (СаСб'яезСбСвС) бігУПиПккя, бжекОпПкі еОзСкСй, б мСйФ пжУиі їХ пОУмзж; 

б) аФгібиі гжмяпжХ аФгжкзіб УійПРкСвС мжлФ; 
в) вФТмСджмзж; 
ґ) джмиСбО кПТФХСйіУмь кПлТжгОмкО гия лТСджбОккя, Ф мСйФ пжУиі Ф еб'яезФ е ОбОТіРкжй 

УмОкСй, бжекОкО мОзСю евігкС е ТірПккяй УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж; 
г) Са'єзмж джмиСбСї кПТФХСйСУмі, б мСйФ пжУиі їХ пОУмзж, сС кОиПдОмь гімяй-УжТСмОй, 

гімяй, лСеаОбиПкжй аОмьзібУьзСвС лізиФбОккя, мО СУСаОй е їХ пжУиО, бжекОкжй мОзжйж 
біглСбігкС гС еОзСкФ, гімяй е ікбОиігкіУмю, язі бжХСбФюмьУя СгжкСзжйж йОмПТяйж 
(аОмьзОйж), ОиП кП аіиьрП СгкСвС мОзСвС Са'єзмО кО гжмжкФ; 

П) Са'єзмж кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, язі бжзСТжУмСбФюмьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя 
йОиСвС мО УПТПгкьСвС аіекПУФ, сС лТСбОгямь УбСю гіяиькіУмь Ф мжйпОУСбжХ УлСТФгОХ гия 
егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі мО/ОаС б йОижХ ОТХімПзмФТкжХ нСТйОХ мО кО ТжкзОХ; 

є) аФгібиі лТСйжУиСбСУмі, бігкПУПкі гС вТФлж "БФгібиі лТСйжУиСбі мО УзиОгж" (зСг 125) 
ДПТдОбкСвС зиОУжнізОмСТО аФгібПиь мО УлСТФг ДК 018-2000, сС бжзСТжУмСбФюмьУя еО 
лТжекОпПккяй Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, СУкСбкО гіяиькіУмь 
язжХ зиОУжнізФємьУя Ф УПзоіяХ B - F КВДД ДК 009:2010, мО кП егОюмьУя їХ биОУкжзОйж б 
СТПкгФ, иіежкв, лСежпзФ; 

д) аФгібиі, УлСТФгж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ мСбОТСбжТСакжзіб (юТжгжпкжХ мО ніежпкжХ 
СУіа), бігкПУПкі гС зиОУФ "БФгібиі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя, иіУібкжомбО мО 
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ТжакСвС вСУлСгОТУмбО" (зСг 1271) ДПТдОбкСвС зиОУжнізОмСТО аФгібПиь мО УлСТФг ДК 018-
2000, мО кП егОюмьУя їХ биОУкжзОйж б СТПкгФ, иіежкв, лСежпзФ; 

е) Са'єзмж джмиСбСї мО кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі вТСйОгУьзжХ 
Са'єгкОкь СУіа е ікбОиігкіУмю мО їХ ліглТжєйУмб; 

ж) Са'єзмж кПТФХСйСУмі, сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ТПиівіРкжХ СТвОкіеОоіР, УмОмФмж 
(лСиСдПккя) язжХ еОТПєУмТСбОкС Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ, мО бжзСТжУмСбФюмьУя 
бжзиюпкС гия еОаПелПпПккя їХкьСї УмОмФмкСї гіяиькСУмі, бзиюпОюпж мі, б язжХ егіРУкююмь 
гіяиькіУмь еОУкСбОкі мОзжйж ТПиівіРкжйж СТвОкіеОоіяйж гСаТСгіРкі еОзиОгж (лТжмФизж, 
ікмПТкОмж, иізОТкі мСсС), зТій Са'єзміб кПТФХСйСУмі, б язжХ егіРУкюємьУя бжТСакжпО мО/ОаС 
вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь; 

і) аФгібиі гСрзіиькжХ мО еОвОиькССУбімкіХ кОбпОиькжХ еОзиОгіб кПеОиПдкС біг нСТйж 
биОУкСУмі мО гдПТПи нікОкУФбОккя, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия кОгОккя СУбімкіХ лСУиФв; 

ї) Са'єзмж кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі гПТдОбкжХ мО зСйФкОиькжХ гжмяпжХ УОкОмСТкС-
зФТСТмкжХ еОзиОгіб мО еОзиОгіб СегСТСбиПккя мО біглСпжкзФ гімПР, О мОзСд гжмяпжХ 
УОкОмСТкС-зФТСТмкжХ еОзиОгіб мО еОзиОгіб СегСТСбиПккя і біглСпжкзФ гімПР, язі 
екОХСгямьУя кО аОиОкУі ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, язі є кПлТжаФмзСбжйж і бкПУПкі 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР. К ТОеі 
бжзиюпПккя е КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР гПзиОТОоія лСгОємьУя 
лиОмкжзСй лСгОмзФ лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя бжзиюпПккя, О лСгОмСз 
УлиОпФємьУя лСпжкОюпж е йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б язСйФ бігаФиСУя бжзиюпПккя е 
КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР; 

Р) Са'єзмж кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі гПТдОбкжХ мО зСйФкОиькжХ оПкмТіб СиійліРУьзСї 
лігвСмСбзж, рзіи бжсСї УлСТмжбкСї йОРУмПТкСУмі, оПкмТіб ніежпкСвС егСТСб'я кОУПиПккя, 
оПкмТіб е ТСебжмзФ ніежпкСї зФиьмФТж і УлСТмФ СУіа е ікбОиігкіУмю, гжмяпС-юкОоьзжХ 
УлСТмжбкжХ рзіи, О мОзСд оПкмТіб СиійліРУьзСї лігвСмСбзж, рзіи бжсСї УлСТмжбкСї 
йОРУмПТкСУмі, гжмяпС-юкОоьзжХ УлСТмжбкжХ рзіи і УлСТмжбкжХ УлСТФг бУПФзТОїкУьзжХ 
ніезФиьмФТкС-УлСТмжбкжХ мСбОТжУмб, їХ йіУоПбжХ СУПТПгзіб мО бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб, 
сС є кПлТжаФмзСбжйж мО бзиюпПкі гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР. К ТОеі 
бжзиюпПккя мОзжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР е КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР 
гПзиОТОоія лСгОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя 
бжзиюпПккя, О лСгОмСз УлиОпФємьУя лСпжкОюпж е йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б язСйФ 
бігаФиСУя бжзиюпПккя е КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР; 

з) Са'єзмж кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі аОе СиійліРУьзСї мО лОТОиійліРУьзСї лігвСмСбзж. 
ЙПТПиіз мОзжХ аОе еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

и) Са'єзмж джмиСбСї кПТФХСйСУмі, язі кОиПдОмь аОвОмСгімкжй ОаС лТжРСйкжй Уій'яй, Ф 
язжХ бжХСбФємьУя л'ямь мО аіиьрП гімПР. 

266.3. БОеО СлСгОмзФбОккя 
266.3.1. БОеСю СлСгОмзФбОккя є еОвОиькО лиСсО Са'єзмО джмиСбСї мО кПджмиСбСї 

кПТФХСйСУмі, б мСйФ пжУиі РСвС пОУмСз. 
266.3.2. БОеО СлСгОмзФбОккя Са'єзміб джмиСбСї мО кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, б мСйФ пжУиі їХ 

пОУмСз, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ СУіа, СапжУиюємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй 
кО лігУмОбі гОкжХ ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ ТПпСбжХ лТОб кО кПТФХСйП йОРкС, сС аПеСлиОмкС 
кОгОюмьУя СТвОкОйж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТОб кО кПТФХСйП йОРкС мО/ОаС кО лігУмОбі 
СТжвікОиіб біглСбігкжХ гСзФйПкміб лиОмкжзО лСгОмзіб, еСзТПйО гСзФйПкміб кО лТОбС 
биОУкСУмі. 

266.3.3. БОеО СлСгОмзФбОккя Са'єзміб джмиСбСї мО кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, б мСйФ пжУиі їХ 
пОУмСз, сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі юТжгжпкжХ СУіа, СапжУиюємьУя мОзжйж СУСаОйж 
УОйСУміРкС бжХСгяпж іе еОвОиькСї лиСсі зСдкСвС СзТПйСвС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя кО 
лігУмОбі гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь лТОбС биОУкСУмі кО мОзжР Са'єзм. 

266.4. Йіиьвж іе УлиОмж лСгОмзФ 
266.4.1. БОеО СлСгОмзФбОккя Са'єзмО/Са'єзміб джмиСбСї кПТФХСйСУмі, б мСйФ пжУиі їХ 

пОУмСз, сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкСї СУСаж лиОмкжзО лСгОмзФ, ейПкрФємьУя: 
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О) гия збОТмжТж/збОТмжТ кПеОиПдкС біг їХ зіиьзСУмі - кО 60 зб. йПмТіб; 
а) гия джмиСбСвС аФгжкзФ/аФгжкзіб кПеОиПдкС біг їХ зіиьзСУмі - кО 120 зб. йПмТіб; 
б) гия ТіекжХ мжліб Са'єзміб джмиСбСї кПТФХСйСУмі, б мСйФ пжУиі їХ пОУмСз (Ф ТОеі 

СгкСпОУкСвС лПТПаФбОккя Ф биОУкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ збОТмжТж/збОТмжТ мО джмиСбСвС 
аФгжкзФ/аФгжкзіб, Ф мСйФ пжУиі їХ пОУмСз), - кО 180 зб. йПмТіб. 

МОзП ейПкрПккя кОгОємьУя Сгжк ТОе еО зСдкжР аОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг 
(Тіз). 

АаеОо рСУмжР бжзиюпПкС. 
266.4.2. ЛіиьУьзі, УПижскі, йіУьзі ТОгж бУмОкСбиююмь ліиьвж е лСгОмзФ, сС УлиОпФємьУя 

кО біглСбігкіР мПТжмСТії, е Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, сС 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ ОаС юТжгжпкжХ СУіа, вТСйОгУьзжХ Са'єгкОкь, аиОвСгіРкжХ 
СТвОкіеОоіР, ТПиівіРкжХ СТвОкіеОоіР КзТОїкж, УмОмФмж (лСиСдПккя) язжХ еОТПєУмТСбОкі Ф 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ, мО бжзСТжУмСбФюмьУя гия еОаПелПпПккя гіяиькСУмі, 
лПТПгаОпПкСї мОзжйж УмОмФмОйж (лСиСдПккяйж). 

Йіиьвж е лСгОмзФ, сС УлиОпФємьУя кО біглСбігкіР мПТжмСТії е Са'єзміб джмиСбСї мО 
кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, гия ніежпкжХ СУіа бжекОпОюмьУя бжХСгяпж е їХ йОРкСбСвС УмОкФ мО 
Тібкя гСХСгіб. 

Йіиьвж е лСгОмзФ, сС УлиОпФємьУя кО біглСбігкіР мПТжмСТії е Са'єзміб кПджмиСбСї 
кПТФХСйСУмі, бУмОкСбиююмьУя еОиПдкС біг йОРкО, язП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя. 

АаеОо пПмбПТмжР бжзиюпПкС. 
ЛіиьУьзі, УПижскі, йіУьзі ТОгж йОюмь лТОбС бУмОкСбиюбОмж ліиьвж е лСгОмзФ, сС 

УлиОпФємьУя кО біглСбігкіР мПТжмСТії, е Са’єзміб кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, сС ТСемОрСбОкі кО 
мПТжмСТії ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ мО лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ФпОУкжзіб ікгФУмТіОиькСвС 
лОТзФ, бзиюпПкСвС гС КПєУмТФ ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб. ЗО мОзі ТірПккя кП лСржТюємьУя гія 
ліглФкзмФ 4.1.9 лФкзмФ 4.1 мО лФкзмФ 4.5 УмОммі 4, ліглФкзміб 12.3.3 і 12.3.4 лФкзмФ 12.3, 
ліглФкзмФ 12.4.3 лФкзмФ 12.4 (Ф пОУмжкі УмТСзФ лТжРкяммя мО кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяйж) 
мО лФкзмФ 12.5 (Ф пОУмжкі УмТСзФ кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяйж) УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ мО 
ЗОзСкФ КзТОїкж “ЙТС еОУОгж гПТдОбкСї ТПвФиямСТкСї лСиімжзж Ф УнПТі вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі. 

266.4.3. Йіиьвж е лСгОмзФ, лПТПгаОпПкі ліглФкзмОйж 266.4.1 мО 266.4.2 оьСвС лФкзмФ, гия 
ніежпкжХ СУіа кП еОУмСУСбФюмьУя гС: 

 Са'єзмО/Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, язсС лиСсО мОзСвС/мОзжХ Са'єзмО/Са'єзміб 
лПТПбжсФє л'ямжзТОмкжР ТСейіТ кПСлСгОмзСбФбОкСї лиСсі, бУмОкСбиПкСї ліглФкзмСй 
266.4.1 оьСвС лФкзмФ; 

 Са'єзмО/Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, сС бжзСТжУмСбФюмьУя їХ биОУкжзОйж е йПмСю 
СгПТдОккя гСХСгіб (егОюмьУя б СТПкгФ, иіежкв, лСежпзФ, бжзСТжУмСбФюмьУя Ф 
ліглТжєйкжоьзіР гіяиькСУмі). 

266.5. ЛмОбзО лСгОмзФ 
266.5.1. ЛмОбзж лСгОмзФ гия Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, сС 

лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ мО юТжгжпкжХ СУіа, бУмОкСбиююмьУя еО ТірПккяй 
УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж еОиПдкС біг йіУоя ТСемОрФбОккя (еСкОиькСУмі) мО мжліб 
мОзжХ Са'єзміб кПТФХСйСУмі Ф ТСейіТі, сС кП лПТПбжсФє 1,5 бігУСмзО ТСейіТФ йікійОиькСї 
еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ, еО 1 
збОгТОмкжР йПмТ аОеж СлСгОмзФбОккя. 

266.6. ЙСгОмзСбжР лПТіСг 
266.6.1. БОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг гСТібкює зОиПкгОТкСйФ ТСзФ. 
266.7. ЙСТягСз СапжУиПккя УФйж лСгОмзФ 
266.7.1. ИапжУиПккя УФйж лСгОмзФ е Са'єзмО/Са'єзміб джмиСбСї кПТФХСйСУмі, язі 

лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ СУіа, егіРУкюємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО йіУоПй 
лСгОмзСбСї ОгТПУж (йіУоПй ТПєУмТОоії) биОУкжзО мОзСї кПТФХСйСУмі Ф мОзСйФ лСТягзФ: 

О) еО кОябкСУмі Ф биОУкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ СгкСвС Са'єзмО джмиСбСї кПТФХСйСУмі, б 
мСйФ пжУиі РСвС пОУмзж, лСгОмСз СапжУиюємьУя, бжХСгяпж е аОеж СлСгОмзФбОккя, ейПкрПкСї 
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біглСбігкС гС ліглФкзміб "О" ОаС "а" ліглФкзмФ 266.4.1 лФкзмФ 266.4 оієї УмОммі мО біглСбігкСї 
УмОбзж лСгОмзФ; 

а) еО кОябкСУмі Ф биОУкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ аіиьрП СгкСвС Са'єзмО джмиСбСї 
кПТФХСйСУмі СгкСвС мжлФ, б мСйФ пжУиі їХ пОУмСз, лСгОмСз СапжУиюємьУя бжХСгяпж іе 
УФйОТкСї еОвОиькСї лиСсі мОзжХ Са'єзміб ейПкрПкСї біглСбігкС гС ліглФкзміб "О" ОаС "а" 
ліглФкзмФ 266.4.1 лФкзмФ 266.4 оієї УмОммі мО біглСбігкСї УмОбзж лСгОмзФ; 

б) еО кОябкСУмі Ф биОУкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ Са'єзміб джмиСбСї кПТФХСйСУмі ТіекжХ бжгіб, 
Ф мСйФ пжУиі їХ пОУмСз, лСгОмСз СапжУиюємьУя бжХСгяпж іе УФйОТкСї еОвОиькСї лиСсі мОзжХ 
Са'єзміб, ейПкрПкСї біглСбігкС гС ліглФкзмФ "б" ліглФкзмФ 266.4.1 лФкзмФ 266.4 оієї УмОммі мО 
біглСбігкСї УмОбзж лСгОмзФ; 

в) УФйО лСгОмзФ, СапжУиПкО е ФТОХФбОккяй ліглФкзміб "а" і "б" оьСвС ліглФкзмФ, 
ТСелСгіияємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лТСлСТоіРкС гС лжмСйСї бОвж еОвОиькСї лиСсі 
зСдкСвС е Са'єзміб джмиСбСї кПТФХСйСУмі; 

ґ) бжзиюпПкС. 
ИапжУиПккя УФйж лСгОмзФ е Са'єзмО/Са'єзміб кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, язі лПТПаФбОюмь Ф 

биОУкСУмі ніежпкжХ СУіа, егіРУкюємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО йіУоПй лСгОмзСбСї 
ОгТПУж (йіУоПй ТПєУмТОоії) биОУкжзО мОзСї кПТФХСйСУмі бжХСгяпж іе еОвОиькСї лиСсі 
зСдкСвС е Са'єзміб кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі мО біглСбігкСї УмОбзж лСгОмзФ. 

266.7.11. ЗО кОябкСУмі Ф биОУкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ Са'єзмО (Са'єзміб) джмиСбСї 
кПТФХСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі РСвС пОУмзж, сС лПТПаФбОє Ф биОУкСУмі ніежпкСї пж юТжгжпкСї 
СУСаж - лиОмкжзО лСгОмзФ, еОвОиькО лиСсО язСвС лПТПбжсФє 300 збОгТОмкжХ йПмТіб (гия 
збОТмжТж) мО/ОаС 500 збОгТОмкжХ йПмТіб (гия аФгжкзФ), УФйО лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкО 
біглСбігкС гС ліглФкзміб "О" - "в" ліглФкзмФ 266.7.1 оьСвС лФкзмФ, еаіиьрФємьУя кО 25000 
вТжбПкь кО Тіз еО зСдПк мОзжР Са'єзм джмиСбСї кПТФХСйСУмі (РСвС пОУмзФ). 

266.7.2. ЙСгОмзСбП/лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС УлиОмФ УФйж/УФй лСгОмзФ, 
СапжУиПкСвС евігкС е ліглФкзмСй 266.7.1 лФкзмФ 266.7 оієї УмОммі, ТОеСй е гПмОиькжй 
ТСеТОХФкзСй УФйж/УФй лСгОмзФ мО біглСбігкі лиОмідкі ТПзбіежмж, еСзТПйО, СТвОкіб 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еО йіУоПекОХСгдПккяй зСдкСвС е Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС 
кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, кОгУжиОюмьУя лиОмкжзФ лСгОмзФ зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ, гС 1 ижлкя ТСзФ, сС кОУмОє еО аОеСбжй 
лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй (ТСзСй). 

ЙСгОмзСбП/лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС УлиОмФ УФйж/УФй лСгОмзФ мО біглСбігкі 
лиОмідкі ТПзбіежмж, бжекОпПкі б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ, сС кОгУжиОюмьУя 
лиОмкжзФ лСгОмзФ, лСбжккі йіУмжмж сСгС зСдкСвС е Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї 
кПТФХСйСУмі, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, ікнСТйОоію лТС ОгТПУФ йіУоПекОХСгдПккя Са'єзмО 
джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, РСвС лиСсФ, УмОбзж мО кОгОкі ніежпкжй СУСаОй 
ліиьвж еі УлиОмж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж. 

ПСгС кСбСУмбСТПкСвС (кСбСббПгПкСвС) Са'єзмО джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі 
лСгОмСз УлиОпФємьУя ніежпкСю СУСаСю-лиОмкжзСй лСпжкОюпж е йіУяоя, б язСйФ бжкжзиС 
лТОбС биОУкСУмі кО мОзжР Са'єзм. 

КСкмТСиююпі СТвОкж еО йіУоПй лТСджбОккя (ТПєУмТОоії) лиОмкжзіб лСгОмзФ б 
гПУямжгПккжР УмТСз ікнСТйФюмь біглСбігкі зСкмТСиююпі СТвОкж еО йіУоПекОХСгдПккяй 
Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі лТС кОгіУиОкі (бТФпПкі) лиОмкжзФ лСгОмзФ 
лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС УлиОмФ лСгОмзФ Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЗОТОХФбОккя лСгОмзФ мО кОгУжиОккя (бТФпПккя) лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь лТС 
УлиОмФ лСгОмзФ ніежпкжй СУСаОй - кПТПежгПкмОй егіРУкююмь зСкмТСиююпі СТвОкж еО 
йіУоПекОХСгдПккяй Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, сС лПТПаФбОюмь Ф 
биОУкСУмі мОзжХ кПТПежгПкміб. 

266.7.3. ЙиОмкжзж лСгОмзФ йОюмь лТОбС ебПТкФмжУя е лжУьйСбСю еОябСю гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО УбСєю лСгОмзСбСю ОгТПУСю гия лТСбПгПккя ебіТзж гОкжХ сСгС: 
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 Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, б мСйФ пжУиі їХ пОУмСз, сС 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ; 

 ТСейіТФ еОвОиькСї лиСсі Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, сС 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ; 

 лТОбО кО зСТжУмФбОккя ліиьвСю іе УлиОмж лСгОмзФ; 
 ТСейіТФ УмОбзж лСгОмзФ; 
 кОТОХСбОкСї УФйж лСгОмзФ. 

К ТОеі бжябиПккя ТСеаідкСУмПР йід гОкжйж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб мО гОкжйж, 
лігмбПТгдПкжйж лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лігУмОбі СТжвікОиіб біглСбігкжХ гСзФйПкміб, 
еСзТПйО гСзФйПкміб кО лТОбС биОУкСУмі, зСкмТСиююпжР СТвОк еО УбСєю лСгОмзСбСю 
ОгТПУСю лиОмкжзО лСгОмзФ лТСбСгжмь лПТПТОХФкСз УФйж лСгОмзФ і кОгУжиОє (бТФпОє) РСйФ 
кСбП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя. ЙСлПТПгкє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя 
ббОдОємьУя УзОУСбОкжй (бігзижзОкжй). 

266.7.4. ИТвОкж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТОб кО кПТФХСйП йОРкС еСаСб'яеОкі Ф 15-гПккжР 
УмТСз ліУия еОзікпПккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) збОТмОиФ лСгОбОмж оПкмТОиькСйФ СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, бігСйСУмі, кПСаХігкі гия 
ТСеТОХФкзФ мО УлТОбияккя лСгОмзФ ніежпкжйж мО юТжгжпкжйж СУСаОйж, УмОкСй кО лПТрП 
пжУиС біглСбігкСвС збОТмОиФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі йівТОоії 
(іййівТОоії мО ПйівТОоії), Ф мСйФ пжУиі лТСмжгії кПиПвОиькіР (кПеОзСккіР) йівТОоії, 
вТСйОгякУмбО, ТПєУмТОоії ніежпкжХ СУіа, аідПкоіб мО ікржХ бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй 
зОмПвСТіР, кОгОє бігСйСУмі Ф УмТСзж мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкі ліглФкзмСй 70.16.71 лФкзмФ 
70.16 УмОммі 70 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ лТОбСбУмОкСбиююпжХ 
гСзФйПкміб кО кПТФХСйП йОРкС, бігСйСУмі лТС язП бігУФмкі Ф аОеі гОкжХ ікнСТйОоіРкжХ 
УжУмПй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
УлиОмО лСгОмзФ ніежпкжйж СУСаОйж егіРУкюємьУя кО лігУмОбі лСгОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ 
бігСйСУмПР гС СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй бігСйСУмПР біг СТвОкіб гПТдОбкСї 
ТПєУмТОоії лТОб кО кПТФХСйП йОРкС лТС лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм СлСгОмзФбОккя. 

266.7.5. ЙиОмкжзж лСгОмзФ - юТжгжпкі СУСаж УОйСУміРкС СапжУиююмь УФйФ лСгОмзФ 
УмОкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС ТСзФ і кП ліекірП 20 июмСвС оьСвС д ТСзФ лСгОюмь 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй Са'єзмО/Са'єзміб СлСгОмзФбОккя гПзиОТОоію 
еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 46 оьСвС КСгПзУФ, е 
ТСеажбзСю ТіпкСї УФйж Тібкжйж пОУмзОйж лСзбОТмОиькС. 

ПСгС кСбСУмбСТПкСвС (кСбСббПгПкСвС) Са'єзмО джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі 
гПзиОТОоія юТжгжпкСю СУСаСю - лиОмкжзСй лСгОємьУя лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя 
бжкжзкПккя лТОбО биОУкСУмі кО мОзжР Са'єзм, О лСгОмСз УлиОпФємьУя лСпжкОюпж е йіУяоя, б 
язСйФ бжкжзиС лТОбС биОУкСУмі кО мОзжР Са'єзм. 

266.8. ЙСТягСз СапжУиПккя УФй лСгОмзФ б ТОеі ейікж биОУкжзО Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй 

266.8.1. К ТОеі лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм СлСгОмзФбОккя біг СгкСвС биОУкжзО гС 
ікрСвС лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ лСгОмСз СапжУиюємьУя гия лСлПТПгкьСвС биОУкжзО еО 
лПТіСг е 1 Уіпкя оьСвС ТСзФ гС лСпОмзФ мСвС йіУяоя, б язСйФ лТжлжкжиСУя лТОбС биОУкСУмі 
кО еОекОпПкжР Са'єзм СлСгОмзФбОккя, О гия кСбСвС биОУкжзО - лСпжкОюпж е йіУяоя, б язСйФ 
бік кОаФб лТОбС биОУкСУмі. 

266.8.2. КСкмТСиююпжР СТвОк кОгУжиОє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя кСбСйФ 
биОУкжзФ ліУия СмТжйОккя ікнСТйОоії лТС лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі. 

266.9. ЙСТягСз УлиОмж лСгОмзФ 
266.9.1. ЙСгОмСз УлиОпФємьУя еО йіУоПй ТСемОрФбОккя Са'єзмО/Са'єзміб СлСгОмзФбОккя і 

еОТОХСбФємьУя гС біглСбігкСвС аюгдПмФ евігкС е лСиСдПккяйж БюгдПмкСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж. 
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Ліежпкі СУСаж йСдФмь УлиОпФбОмж лСгОмСз Ф УіиьУьзіР мО УПижскіР йіУоПбСУмі пПТПе зОУж 
УіиьУьзжХ (УПижскжХ) ТОг еО збжмОкоією лТС лТжРкяммя лСгОмзіб. 

266.10. ЛмТСзж УлиОмж лСгОмзФ 
266.10.1. ЙСгОмзСбП еСаСб'яеОккя еО ебімкжР Тіз е лСгОмзФ УлиОпФємьУя: 
О) ніежпкжйж СУСаОйж - лТСмявСй 60 гкіб е гкя бТФпПккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-

ТірПккя; 
а) юТжгжпкжйж СУСаОйж - ОбОкУСбжйж бкПУзОйж сСзбОТмОиФ гС 30 пжУиО йіУяоя, сС 

кОУмФлОє еО ебімкжй збОТмОиСй, язі бігСаТОдОюмьУя б ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії. 
266.10.2. К ТОеі язсС зСкмТСиююпжР СТвОк кП кОгіУиОб (кП бТФпжб) лСгОмзСбП/лСгОмзСбі 

лСбігСйиПккя-ТірПккя Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ліглФкзмСй 266.7.2 лФкзмФ 266.7 оієї УмОммі, 
ніежпкі СУСаж ебіиькяюмьУя біг біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй еО 
кПУбСєпОУкФ УлиОмФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

266.10.3. ЙСгОмзСбП еСаСб'яеОккя е оьСвС лСгОмзФ йСдП аФмж кОТОХСбОкС еО лСгОмзСбі 
(ебімкі) лПТіСгж (ТСзж) б йПдОХ УмТСзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 102.1 УмОммі 102 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 267. МТОкУлСТмкжР лСгОмСз 
267.1. ЙиОмкжзж лСгОмзФ 
267.1.1. ЙиОмкжзОйж мТОкУлСТмкСвС лСгОмзФ є ніежпкі мО юТжгжпкі СУСаж, б мСйФ пжУиі 

кПТПежгПкмж, язі йОюмь еОТПєУмТСбОкі б КзТОїкі евігкС е пжккжй еОзСкСгОбУмбСй биОУкі 
иПвзСбі ОбмСйСаіиі, сС біглСбігкС гС ліглФкзмФ 267.2.1 лФкзмФ 267.2 оієї УмОммі є Са'єзмОйж 
СлСгОмзФбОккя. 

267.2. Иа'єзм СлСгОмзФбОккя 
267.2.1. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя є иПвзСбі ОбмСйСаіиі, е ТСзФ бжлФУзФ язжХ йжкФиС кП 

аіиьрП л'ямж ТСзіб (бзиюпкС) мО УПТПгкьСТжкзСбО бОТміУмь язжХ УмОкСбжмь лСкОг 375 
ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) ТСзФ. 

МОзО бОТміУмь бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС, УСоіОиькСвС ТСебжмзФ і мСТвібиі, 
еО йПмСгжзСю, еОмбПТгдПкСю КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, УмОкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) ТСзФ бжХСгяпж е йОТзж, йСгПиі, ТСзФ бжлФУзФ, Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО, мжлФ 
лОиькСвС. 

ПСТСзФ гС 1 июмСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС, 
УСоіОиькСвС ТСебжмзФ і мСТвібиі, кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі ТСейісФємьУя лПТПиіз 
иПвзСбжХ ОбмСйСаіиіб, е ТСзФ бжлФУзФ язжХ йжкФиС кП аіиьрП л'ямж ТСзіб (бзиюпкС) мО 
УПТПгкьСТжкзСбО бОТміУмь язжХ УмОкСбжмь лСкОг 375 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, язжР лСбжкПк йіУмжмж мОзі 
гОкі сСгС ожХ ОбмСйСаіиіб: йОТзО, йСгПиь, Тіз бжлФУзФ, Са'єй ожиікгТіб гбжвФкО, мжл 
лОиькСвС. 

267.3. БОеО СлСгОмзФбОккя 
267.3.1. БОеСю СлСгОмзФбОккя є иПвзСбжР ОбмСйСаіиь, сС є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя 

біглСбігкС гС ліглФкзмФ 267.2.1 лФкзмФ 267.2 оієї УмОммі. 
267.4. ЛмОбзО лСгОмзФ бУмОкСбиюємьУя е ТСеТОХФкзФ кО зОиПкгОТкжР Тіз Ф ТСейіТі 25000 

вТжбПкь еО зСдПк иПвзСбжР ОбмСйСаіиь, сС є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС 
ліглФкзмФ 267.2.1 лФкзмФ 267.2 оієї УмОммі. 

267.5. ЙСгОмзСбжР лПТіСг 
267.5.1. БОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг гСТібкює зОиПкгОТкСйФ ТСзФ. 
267.6. ЙСТягСз СапжУиПккя мО УлиОмж лСгОмзФ 
267.6.1. ИапжУиПккя УФйж лСгОмзФ е Са'єзмО/Са'єзміб СлСгОмзФбОккя ніежпкжХ СУіа 

егіРУкюємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО лСгОмзСбСю ОгТПУСю (йіУоПй ТПєУмТОоії) 
лиОмкжзО лСгОмзФ, еОекОпПкСю б ТПєУмТОоіРкжХ гСзФйПкмОХ кО Са'єзм СлСгОмзФбОккя. 
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267.6.2. ЙСгОмзСбП/лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС УлиОмФ УФйж/УФй лСгОмзФ 
ТОеСй е гПмОиькжй ТСеТОХФкзСй УФйж/УФй лСгОмзФ мО біглСбігкі лиОмідкі ТПзбіежмж 
кОгУжиОюмьУя лиОмкжзФ лСгОмзФ зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 
42 оьСвС КСгПзУФ, гС 1 ижлкя ТСзФ аОеСбСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ (ТСзФ). 

ЙСгОмзСбП/лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС УлиОмФ УФйж/УФй лСгОмзФ мО біглСбігкі 
лиОмідкі ТПзбіежмж, бжекОпПкі б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ, сС кОгУжиОюмьУя 
лиОмкжзФ лСгОмзФ, лСбжккі йіУмжмж сСгС зСдкСвС е Са'єзміб, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, 
ікнСТйОоію лТС мТОкУлСТмкжР еОУіа: йОТзО, йСгПиь, Са'єй ожиікгТіб гбжвФкО (зФа. Уй), Тіз 
бжлФУзФ мО ТСейіТ УмОбзж лСгОмзФ. 

ПСгС Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, лТжгаОкжХ лТСмявСй ТСзФ, лСгОмСз УлиОпФємьУя ніежпкСю 
СУСаСю-лиОмкжзСй лСпжкОюпж е йіУяоя, б язСйФ бжкжзиС лТОбС биОУкСУмі кО мОзжР Са'єзм. 
КСкмТСиююпжР СТвОк кОгУжиОє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя кСбСйФ биОУкжзФ ліУия 
СмТжйОккя ікнСТйОоії лТС лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі. 

АаеОо пПмбПТмжР бжзиюпПкС. 
267.6.3. ИТвОкж, сС егіРУкююмь гПТдОбкФ ТПєУмТОоію мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еСаСб'яеОкі 

гС 1 збімкя 2015 ТСзФ лСгОмж зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО йіУоПй ТПєУмТОоії Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя бігСйСУмі, кПСаХігкі гия ТСеТОХФкзФ мО УлТОбияккя лСгОмзФ ніежпкжйж мО 
юТжгжпкжйж СУСаОйж. 

З 1 збімкя 2015 ТСзФ СТвОкж, сС егіРУкююмь гПТдОбкФ ТПєУмТОоію мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, 
еСаСб'яеОкі сСйіУяоя Ф гПУямжгПккжР УмТСз ліУия еОзікпПккя зОиПкгОТкСвС йіУяоя 
лСгОбОмж зСкмТСиююпжй СТвОкОй бігСйСУмі, кПСаХігкі гия ТСеТОХФкзФ мО УлТОбияккя 
лСгОмзФ ніежпкжйж мО юТжгжпкжйж СУСаОйж, еО йіУоПй ТПєУмТОоії Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
УмОкСй кО лПТрП пжУиС біглСбігкСвС йіУяоя. 

ЛСТйО лСгОпі ікнСТйОоії бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

267.6.4. ЙиОмкжзж лСгОмзФ - юТжгжпкі СУСаж УОйСУміРкС СапжУиююмь УФйФ лСгОмзФ 
УмОкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС ТСзФ і кП ліекірП 20 июмСвС оьСвС д ТСзФ лСгОюмь 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПй ТПєУмТОоії Са'єзмО СлСгОмзФбОккя гПзиОТОоію еО 
нСТйСю, бУмОкСбиПкСю Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 46 оьСвС КСгПзУФ, е ТСеажбзСю 
ТіпкСї УФйж Тібкжйж пОУмзОйж лСзбОТмОиькС. 

ПСгС Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, лТжгаОкжХ лТСмявСй ТСзФ, гПзиОТОоія юТжгжпкСю СУСаСю 
- лиОмкжзСй лСгОємьУя лТСмявСй йіУяоя е гкя бжкжзкПккя лТОбО биОУкСУмі кО мОзжР Са'єзм, 
О лСгОмСз УлиОпФємьУя лСпжкОюпж е йіУяоя, б язСйФ бжкжзиС лТОбС биОУкСУмі кО мОзжР 
Са'єзм. 

267.6.5. К ТОеі лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм СлСгОмзФбОккя біг СгкСвС биОУкжзО гС 
ікрСвС лТСмявСй ебімкСвС ТСзФ лСгОмСз СапжУиюємьУя лСлПТПгкій биОУкжзСй еО лПТіСг е 1 
Уіпкя оьСвС ТСзФ гС лСпОмзФ мСвС йіУяоя, б язСйФ бік бмТОмжб лТОбС биОУкСУмі кО 
еОекОпПкжР Са'єзм СлСгОмзФбОккя, О кСбжй биОУкжзСй - лСпжкОюпж е йіУяоя, б язСйФ бік 
кОаФб лТОбС биОУкСУмі кО оПР Са'єзм. 

КСкмТСиююпжР СТвОк кОгУжиОє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя кСбСйФ биОУкжзФ ліУия 
СмТжйОккя ікнСТйОоії лТС лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі. 

267.6.6. ЗО Са'єзмж СлСгОмзФбОккя, лТжгаОкі лТСмявСй ТСзФ, лСгОмСз УлиОпФємьУя 
лТСлСТоіРкС зіиьзСУмі йіУяоіб, язі еОижржижУя гС зікоя ТСзФ, лСпжкОюпж е йіУяоя, б язСйФ 
лТСбПгПкС ТПєУмТОоію мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

267.6.7. К ТОеі УлижбФ л'ямжТіпкСвС бізФ иПвзСбСвС ОбмСйСаіия лТСмявСй ебімкСвС ТСзФ 
лСгОмСз УлиОпФємьУя еО лПТіСг е 1 Уіпкя оьСвС ТСзФ гС лСпОмзФ йіУяоя, кОУмФлкСвС еО 
йіУяоПй, б язСйФ біз мОзСвС ОбмСйСаіия гСУяв (гСУявкП) л'ямж ТСзіб. 

267.6.8. К ТОеі кПеОзСккСвС еОбСиСгіккя мТПмьСю СУСаСю иПвзСбжй ОбмСйСаіиПй, язжР 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 267.2.1 лФкзмФ 267.2 оієї УмОммі є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя, 
мТОкУлСТмкжР лСгОмСз еО мОзжР иПвзСбжР ОбмСйСаіиь кП УлиОпФємьУя е йіУяоя, кОУмФлкСвС 
еО йіУяоПй, б язСйФ йОб йіУоП нОзм кПеОзСккСвС еОбСиСгіккя иПвзСбжй ОбмСйСаіиПй, язсС 
мОзжР нОзм лігмбПТгдФємьУя біглСбігкжй гСзФйПкмСй лТС бкПУПккя бігСйСУмПР лТС 
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бпжкПккя зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ гСУФгСбжХ ТСеУиігФбОкь, 
бжгОкжй ФлСбкСбОдПкжй гПТдОбкжй СТвОкСй. 

К ТОеі лСбПТкПккя иПвзСбСвС ОбмСйСаіия РСвС биОУкжзФ (еОзСккСйФ бСиСгіиьою) 
лСгОмСз еО мОзжР иПвзСбжР ОбмСйСаіиь УлиОпФємьУя е йіУяоя, б язСйФ иПвзСбжР ОбмСйСаіиь 
аФиС лСбПТкПкС біглСбігкС гС лСУмОкСбж УиігпСвС, лТСзФТСТО пж ТірПккя УФгФ. ЙиОмкжз 
лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР кОгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ зСлію мОзСї лСУмОкСбж (ТірПккя) 
лТСмявСй 10 гкіб е йСйПкмФ СмТжйОккя. 

267.6.9. К ТОеі кПеОзСккСвС еОбСиСгіккя мТПмьСю СУСаСю иПвзСбжй ОбмСйСаіиПй, язжР 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 267.2.1 лФкзмФ 267.2 оієї УмОммі є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя, 
ФмСпкююпО гПзиОТОоія юТжгжпкСю СУСаСю - лиОмкжзСй лСгОмзФ лСгОємьУя лТСмявСй 30 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя бкПУПккя бігСйСУмПР лТС бпжкПккя зТжйікОиькСвС 
лТОбСлСТФрПккя гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ гСУФгСбжХ ТСеУиігФбОкь. 

К ТОеі лСбПТкПккя иПвзСбСвС ОбмСйСаіия РСвС биОУкжзФ ФмСпкююпО гПзиОТОоія 
юТжгжпкСю СУСаСю - лиОмкжзСй лСгОмзФ лСгОємьУя лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя 
УзиОгОккя лСУмОкСбж УиігпСвС, лТСзФТСТО пж бжкПУПккя ФХбОиж УФгФ. 

267.6.10. Ліежпкі СУСаж - лиОмкжзж лСгОмзФ йОюмь лТОбС ебПТкФмжУя е лжУьйСбСю 
еОябСю гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО УбСєю лСгОмзСбСю ОгТПУСю (йіУоПй ТПєУмТОоії) гия 
лТСбПгПккя ебіТзж гОкжХ сСгС: 

О) Са'єзміб СлСгОмзФбОккя, сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі лиОмкжзО лСгОмзФ; 
а) ТСейіТФ УмОбзж лСгОмзФ; 
б) кОТОХСбОкСї УФйж лСгОмзФ. 
К ТОеі бжябиПккя ТСеаідкСУмПР йід гОкжйж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб мО гОкжйж, 

лігмбПТгдПкжйж лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лігУмОбі СТжвікОиіб біглСбігкжХ гСзФйПкміб 
(еСзТПйО гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь лТОбС биОУкСУмі кО Са'єзм СлСгОмзФбОккя, лПТПХіг 
лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм СлСгОмзФбОккя), зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй ТПєУмТОоії 
лиОмкжзО лСгОмзФ лТСбСгжмь лПТПТОХФкСз УФйж лСгОмзФ і кОгУжиОє (бТФпОє) РСйФ кСбП 
лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя. ЙСлПТПгкє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя 
ббОдОємьУя УзОУСбОкжй (бігзижзОкжй). 

Ліежпкі СУСаж - кПТПежгПкмж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй лФкзмСй, ебПТмОюмьУя еО 
лТСбПгПккяй ебіТзж гОкжХ гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб еО йіУоПй ТПєУмТОоії Са'єзміб 
СлСгОмзФбОккя. 

267.7. ЙСТягСз УлиОмж лСгОмзФ 
267.7.1. ЙСгОмСз УлиОпФємьУя еО йіУоПй ТПєУмТОоії Са'єзміб СлСгОмзФбОккя і 

еОТОХСбФємьУя гС біглСбігкСвС аюгдПмФ евігкС е лСиСдПккяйж БюгдПмкСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж. 

267.8. ЛмТСзж УлиОмж лСгОмзФ 
267.8.1. МТОкУлСТмкжР лСгОмСз УлиОпФємьУя: 
О) ніежпкжйж СУСаОйж - лТСмявСй 60 гкіб е гкя бТФпПккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-

ТірПккя; 
а) юТжгжпкжйж СУСаОйж - ОбОкУСбжйж бкПУзОйж сСзбОТмОиФ гС 30 пжУиО йіУяоя, сС 

кОУмФлОє еО ебімкжй збОТмОиСй, язі бігСаТОдОюмьУя б ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії. 

ЛмОммя 268. МФТжУмжпкжР еаіТ 
268.1. МФТжУмжпкжР еаіТ - оП йіУоПбжР еаіТ, зСрмж біг язСвС еОТОХСбФюмьУя гС йіУоПбСвС 

аюгдПмФ. 
268.2. ЙиОмкжзж еаСТФ 
268.2.1. ЙиОмкжзОйж еаСТФ є вТСйОгякж КзТОїкж, ікСеПйоі, О мОзСд СУСаж аПе 

вТСйОгякУмбО, язі лТжаФбОюмь кО мПТжмСТію ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькСї Сгжкжоі, кО 
язіР гіє ТірПккя УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж лТС бУмОкСбиПккя мФТжУмжпкСвС еаСТФ, мО 
мжйпОУСбС ТСейісФюмьУя Ф йіУояХ лТСджбОккя (кСпібиі), бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 268.5.1 
лФкзмФ 268.5 оієї УмОммі. 

268.2.2. ЙиОмкжзОйж еаСТФ кП йСдФмь аФмж СУСаж, язі: 
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О) лСУміРкС лТСджбОюмь, Ф мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ гСвСбСТіб кОРйФ, Ф УПиі, УПижсі ОаС йіУмі, 
ТОгОйж язжХ бУмОкСбиПкС мОзжР еаіТ; 

а) СУСаж бжекОпПкі ліглФкзмСй "б" ліглФкзмФ 14.1.213 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, 
язі лТжаФиж Ф бігТягдПккя ОаС мжйпОУСбС ТСейісФюмьУя Ф йіУояХ лТСджбОккя (кСпібиі), 
бжекОпПкжХ ліглФкзмСй "а" ліглФкзмФ 268.5.1 лФкзмФ 268.5 оієї УмОммі, сС кОиПдОмь ніежпкжй 
СУСаОй кО лТОбі биОУкСУмі ОаС кО лТОбі зСТжУмФбОккя еО гСвСбСТСй кОРйФ; 

б) СУСаж е ікбОиігкіУмю, гімж е ікбОиігкіУмю мО СУСаж, сС УФлТСбСгдФюмь СУіа е 
ікбОиігкіУмю I вТФлж ОаС гімПР е ікбОиігкіУмю (кП аіиьрП СгкСвС УФлТСбСгдФюпСвС); 

в) бПмПТОкж біРкж; 
ґ) ФпОУкжзж иізбігОоії кОУиігзіб ОбОТії кО НСТкСажиьУьзіР АДЛ; 
г) СУСаж, язі лТжаФиж еО лФмібзОйж (зФТУібзОйж) кО иізФбОккя, СегСТСбиПккя, ТПОаіиімОоію 

гС иізФбОиькС-лТСніиОзмжпкжХ, ніезФиьмФТкС-СегСТСбпжХ мО УОкОмСТкС-зФТСТмкжХ еОзиОгіб, 
сС йОюмь иіоПкеію кО йПгжпкФ лТОзмжзФ мО ОзТПгжмОоію оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я; 

П) гімж бізСй гС 18 ТСзіб; 
є) гжмяпі иізФбОиькС-лТСніиОзмжпкі, ніезФиьмФТкС-СегСТСбпі мО УОкОмСТкС-зФТСТмкі 

еОзиОгж; 
д) пиПкж Уій'ї ніежпкСї СУСаж лПТрСвС мО/ОаС гТФвСвС УмФлПкя УлСТігкПккя, бжекОпПкі 

біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.263 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, язі мжйпОУСбС 
ТСейісФюмьУя мОзСю ніежпкСю СУСаСю Ф йіУояХ лТСджбОккя (кСпібиі), бжекОпПкжХ 
ліглФкзмСй "а" ліглФкзмФ 268.5.1 лФкзмФ 268.5 оієї УмОммі, сС кОиПдОмь їР кО лТОбі биОУкСУмі 
ОаС кО лТОбі зСТжУмФбОккя еО гСвСбСТСй кОРйФ; 

е) беямі кО Саиіз яз бкФмТіркьС лПТПйісПкі СУСаж біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
еОаПелПпПккя лТОб і УбСаСг бкФмТіркьС лПТПйісПкжХ СУіа", язі мжйпОУСбС ТСейісФюмьУя Ф 
йіУояХ лТСджбОккя (кСпібиі), бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 268.5.1 лФкзмФ 268.5 оієї УмОммі, О 
ікнСТйОоія лТС ОгТПУФ мОзжХ йіУоь еОекОпПкО б гСбігоі лТС беяммя кО Саиіз бкФмТіркьС 
лПТПйісПкСї СУСаж яз ОгТПУО нОзмжпкСвС йіУоя їХ лТСджбОккя/лПТПаФбОккя. 

268.3. ЛмОбзО еаСТФ 
268.3.1. ЛмОбзО еаСТФ бУмОкСбиюємьУя еО ТірПккяй біглСбігкСї УіиьУьзСї, УПижскСї, 

йіУьзСї ТОгж еО зСдкФ гСаФ мжйпОУСбСвС ТСейісПккя СУСаж Ф йіУояХ лТСджбОккя (кСпібиі), 
бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 268.5.1 лФкзмФ 268.5 оієї УмОммі, Ф ТСейіТі гС 0,5 бігУСмзО - гия 
бкФмТіркьСвС мФТжейФ мО гС 5 бігУСмзіб - гия б'їекСвС мФТжейФ біг ТСейіТФ йікійОиькСї 
еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ, гия Сгкієї 
СУСаж еО СгкФ гСаФ мжйпОУСбСвС ТСейісПккя. 

268.4. БОеО УлТОбияккя еаСТФ 
268.4.1. БОеСю УлТОбияккя еаСТФ є еОвОиькО зіиьзіУмь гіа мжйпОУСбСвС ТСейісПккя Ф 

йіУояХ лТСджбОккя (кСпібиі), бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 268.5.1 лФкзмФ 268.5 оієї УмОммі. 
268.5. ЙСгОмзСбі ОвПкмж мО йіУоя лТСджбОккя (кСпібиі) 
268.5.1. ЗвігкС е ТірПккяй УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж УлТОбияккя еаСТФ йСдП 

егіРУкюбОмжУя е мжйпОУСбСвС ТСейісПккя Ф мОзжХ йіУояХ лТСджбОккя (кСпібиі): 
О) вСмПиі, зПйліквж, йСмПиі, вФТмСджмзж гия лТжїдгджХ, ХСУмПиж, аФгжкзж біглСпжкзФ, 

мФТжУмжпкі аОеж, віТУьзі лТжмФизж, мОаСТж гия біглСпжкзФ, лОкУіСкОмж мО ікрі еОзиОгж 
вСмПиькСвС мжлФ, УОкОмСТкС-зФТСТмкі еОзиОгж; 

а) джмиСбжР аФгжкСз, лТжаФгСбО гС джмиСбСвС аФгжкзФ, збОТмжТО, зСмПгд, зійкОмО, 
УОгСбжР аФгжкСз, гОпкжР аФгжкСз, аФгь-язі ікрі Са'єзмж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия 
мжйпОУСбСвС лТСджбОккя (кСпібиі). 

268.5.2. ЗвігкС е ТірПккяй УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж УлТОбияккя еаСТФ йСдП 
егіРУкюбОмжУя мОзжйж лСгОмзСбжйж ОвПкмОйж: 

О) юТжгжпкжйж СУСаОйж, ніиіяйж, біггіиПккяйж, ікржйж бігСзТПйиПкжйж лігТСегіиОйж 
юТжгжпкжХ СУіа евігкС е ліглФкзмСй 268.7.2 лФкзмФ 268.7 оієї УмОммі, ніежпкжйж СУСаОйж - 
ліглТжєйояйж, язі кОгОюмь лСУиФвж е мжйпОУСбСвС ТСейісПккя СУіа Ф йіУояХ лТСджбОккя 
(кСпібиі), бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 268.5.1 оієї УмОммі; 
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а) збОТмжТкС-лСУПТПгкжоьзжйж СТвОкіеОоіяйж, язі кОлТОбияюмь кПСТвОкіеСбОкжХ СУіа е 
йПмСю їХ мжйпОУСбСвС ТСейісПккя Ф йіУояХ лТСджбОккя (кСпібиі), бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 
"а" ліглФкзмФ 268.5.1 лФкзмФ 268.5 оієї УмОммі, сС кОиПдОмь ніежпкжй СУСаОй кО лТОбі 
биОУкСУмі ОаС кО лТОбі зСТжУмФбОккя еО гСвСбСТСй кОРйФ; 

б) юТжгжпкжйж СУСаОйж, язі ФлСбкСбОдФюмьУя УіиьУьзСю, УПижскСю, йіУьзСю ТОгСю 
УлТОбиямж еаіТ кО ФйСбОХ гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС е біглСбігкСю ТОгСю. 

ЙПТПиіз лСгОмзСбжХ ОвПкміб мО ікнСТйОоія лТС кжХ ТСейісФюмьУя мО СлТжиюгкююмьУя 
кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж. 

268.6. ИУСаижбСУмі УлТОбияккя еаСТФ 
268.6.1. ЙиОмкжзж еаСТФ УлиОпФюмь УФйФ еаСТФ ОбОкУСбжй бкПУзСй лПТПг мжйпОУСбжй 

ТСейісПккяй Ф йіУояХ лТСджбОккя (кСпібиі) лСгОмзСбжй ОвПкмОй, язі УлТОбияюмь еаіТ еО 
УмОбзОйж, Ф йіУояХ УлТОбияккя еаСТФ мО е гСмТжйОккяй ікржХ бжйСв, бжекОпПкжХ ТірПккяй 
біглСбігкСї УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж. 

ЗО Сгжк і мСР УОйжР лПТіСг лПТПаФбОккя лиОмкжзО еаСТФ кО мПТжмСТії Сгкієї 
ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькСї Сгжкжоі, кО язіР бУмОкСбиПкС мФТжУмжпкжР еаіТ, лСбмСТкП 
УлТОбияккя еаСТФ, бдП УлиОпПкСвС мОзжй лиОмкжзСй еаСТФ, кП гСлФУзОємьУя. 

268.6.2. ИУСаО егіРУкює мжйпОУСбП ТСейісПккя лиОмкжзО еаСТФ Ф йіУояХ лТСджбОккя 
(кСпібиі), сС кОиПдОмь мОзіР СУСаі кО лТОбі биОУкСУмі ОаС кО лТОбі зСТжУмФбОккя, бжзиюпкС 
еО кОябкСУмі Ф лиОмкжзО еаСТФ гСзФйПкмО, сС лігмбПТгдФє УлиОмФ кжй мФТжУмжпкСвС еаСТФ 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ТірПккя біглСбігкСї УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж. 

268.6.3. К ТОеі гСУмТСзСбСвС еОижрПккя СУСаСю, язО УлиОмжиО мФТжУмжпкжР еаіТ, 
мПТжмСТії ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькСї Сгжкжоі, кО язіР бУмОкСбиПкС мФТжУмжпкжР еаіТ, 
УФйО кОгйіТкС УлиОпПкСвС еаСТФ лігиявОє лСбПТкПккю мОзіР СУСаі Ф бУмОкСбиПкСйФ ожй 
КСгПзУСй лСТягзФ. 

268.7. ЙСТягСз УлиОмж еаСТФ 
268.7.1. ЙСгОмзСбі ОвПкмж УлиОпФюмь еаіТ еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй сСзбОТмОиькС, Ф 

бжекОпПкжР гия збОТмОиькСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ УмТСз мО біглСбігкС гС 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) збОТмОи, ОаС ОбОкУСбжйж бкПУзОйж гС 30 
пжУиО (бзиюпкС) зСдкСвС йіУяоя (Ф июмСйФ - гС 28 (29) бзиюпкС) кО лігУмОбі ТірПккя 
біглСбігкСї УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж. 

ЙСгОмзСбі ОвПкмж, язі УлиОпФюмь еаіТ ОбОкУСбжйж бкПУзОйж, бігСаТОдОюмь Ф лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) збОТмОи УФйж кОТОХСбОкжХ сСйіУяпкжХ ОбОкУСбжХ 
бкПУзіб. ЙТж оьСйФ СУмОмСпкО УФйО еаСТФ, СапжУиПкО біглСбігкС гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії 
еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) збОТмОи (е ФТОХФбОккяй нОзмжпкС бкПУПкжХ ОбОкУСбжХ лиОмПдіб), 
УлиОпФємьУя мОзжйж лСгОмзСбжйж ОвПкмОйж Ф УмТСзж, бжекОпПкі гия збОТмОиькСвС ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ. 

268.7.2. ЙСгОмзСбжР ОвПкм, язжР йОє лігТСегіи аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, сС кОгОє 
лСУиФвж е мжйпОУСбСвС ТСейісПккя Ф йіУояХ лТСджбОккя (кСпібиі) кП еО йіУоПй ТПєУмТОоії 
мОзСвС лСгОмзСбСвС ОвПкмО, еСаСб'яеОкжР еОТПєУмТФбОмж мОзжР лігТСегіи яз лСгОмзСбСвС 
ОвПкмО мФТжУмжпкСвС еаСТФ Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі еО йіУоПекОХСгдПккяй лігТСегіиФ. 

268.7.3. БОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг гСТібкює зОиПкгОТкСйФ збОТмОиФ. 

ЛмОммя 2681. ЗаіТ еО йіУоя гия лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
2681. ЙиОмкжзж еаСТФ 
2681.1.1. ЙиОмкжзОйж еаСТФ є юТжгжпкі СУСаж, їХ ніиії (біггіиПккя, лТПгУмОбкжомбО), 

ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі евігкС е ТірПккяй УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж 
СТвОкіеСбФюмь мО лТСбОгямь гіяиькіУмь іе еОаПелПпПккя лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
кО йОРгОкпжзОХ гия лиОмкСвС лОТзФбОккя мО УлПоіОиькС бігбПгПкжХ ОбмСУмСякзОХ. 

2681.1.2. ЙПТПиіз УлПоіОиькжХ еПйПиькжХ гіиякСз, бігбПгПкжХ гия СТвОкіеОоії мО 
лТСбОгдПккя гіяиькСУмі іе еОаПелПпПккя лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, б язСйФ 
еОекОпОюмьУя їХ йіУоПекОХСгдПккя, еОвОиькО лиСсО, мПХкіпкП СаиОрмФбОккя, зіиьзіУмь 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 620 gazeta.vobu.ua 
 

йіУоь гия лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОмбПТгдФємьУя ТірПккяй УіиьУьзСї, УПижскСї, 
йіУьзСї ТОгж лТС бУмОкСбиПккя еаСТФ. 

МОзП ТірПккя ТОеСй е лПТПиізСй СУіа, язі ФлСбкСбОдПкі СТвОкіеСбФбОмж мО лТСбОгжмж 
гіяиькіУмь іе еОаПелПпПккя лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, кОгОємьУя бжзСкОбпжй 
СТвОкСй УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ТСегіиСй I оьСвС КСгПзУФ. 

2681.2. Иа'єзм і аОеО СлСгОмзФбОккя еаСТСй 
2681.2.1. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя є еПйПиькО гіиякзО, язО евігкС е ТірПккяй УіиьУьзСї, 

УПижскСї, йіУьзСї ТОгж УлПоіОиькС бігбПгПкО гия еОаПелПпПккя лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб кО ОбмСйСаіиькжХ гСТСвОХ еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя, мТСмФОТОХ ОаС ікржХ йіУояХ, О 
мОзСд зСйФкОиькі вОТОді, УмСякзж, лОТзіквж (аФгібиі, УлСТФгж, їХ пОУмжкж), язі лСаФгСбОкі еО 
ТОХФкСз зСрміб йіУоПбСвС аюгдПмФ, еО бжкямзСй лиСсі еПйПиькСї гіиякзж, язО бігбПгПкО 
гия аПеСлиОмкСвС лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 30 ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС СУкСбж УСоіОиькСї еОХжсПкСУмі СУіа е ікбОиігкіУмю б КзТОїкі". 

2681.2.2. БОеСю СлСгОмзФбОккя є лиСсО еПйПиькСї гіиякзж, бігбПгПкО гия лОТзФбОккя, О 
мОзСд лиСсО зСйФкОиькжХ вОТОдіб, УмСякСз, лОТзіквіб (аФгібПиь, УлСТФг, їХ пОУмжк), язі 
лСаФгСбОкі еО ТОХФкСз зСрміб йіУоПбСвС аюгдПмФ. 

2681.3. ЛмОбзж еаСТФ 
2681.3.1. ЛмОбзж еаСТФ бУмОкСбиююмьУя еО зСдкжР гПкь лТСбОгдПккя гіяиькСУмі іе 

еОаПелПпПккя лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб Ф вТжбкяХ еО 1 зб. йПмТ лиСсі еПйПиькСї 
гіиякзж, бігбПгПкСї гия СТвОкіеОоії мО лТСбОгдПккя мОзСї гіяиькСУмі, Ф ТСейіТі гС 0,075 
бігУСмзО йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, ФУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) ТСзФ. 

2681.3.2. ЙТж бжекОпПккі УмОбзж еаСТФ УіиьУьзі, УПижскі, йіУьзі ТОгж бТОХСбФюмь 
йіУоПекОХСгдПккя УлПоіОиькС бігбПгПкжХ йіУоь гия лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, 
лиСсФ УлПоіОиькС бігбПгПкСвС йіУоя, зіиьзіУмь йіУоь гия лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, 
УлСУіа лСУмОбиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО УмСякзФ, ТПджй ТСаСмж мО їХ еОлСбкюбОкіУмь. 

2681.4. ИУСаижбСУмі бУмОкСбиПккя еаСТФ 
2681.4.1. ЛмОбзО еаСТФ мО лСТягСз УлиОмж еаСТФ гС аюгдПмФ бУмОкСбиююмьУя 

біглСбігкСю УіиьУьзСю, УПижскСю, йіУьзСю ТОгСю. 
2681.5. ЙСТягСз СапжУиПккя мО УмТСзж УлиОмж еаСТФ 
2681.5.1. ЛФйО еаСТФ еО йіУоя гия лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СапжУиПкО 

біглСбігкС гС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) збОТмОи, УлиОпФємьУя 
сСзбОТмОиькС, Ф бжекОпПкжР гия збОТмОиькСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ УмТСз, еО 
йіУоПекОХСгдПккяй Са'єзмО СлСгОмзФбОккя. 

2681.5.2. ЙиОмкжз еаСТФ, язжР йОє лігТСегіи аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, сС лТСбОгжмь 
гіяиькіУмь іе еОаПелПпПккя лОТзФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО еПйПиькіР гіиякоі кП еО 
йіУоПй ТПєУмТОоії мОзСвС лиОмкжзО еаСТФ, еСаСб'яеОкжР еОТПєУмТФбОмж мОзжР лігТСегіи яз 
лиОмкжзО еаСТФ Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькСї гіиякзж. 

2681.5.3. БОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг гСТібкює зОиПкгОТкСйФ збОТмОиФ. 
КСегіи XIII. ЗОебФ ТСегіиФ бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 269. ЙиОмкжзж лиОмж еО еПйию 
269.1. ЙиОмкжзОйж лиОмж еО еПйию є: 
269.1.1. лиОмкжзж еПйПиькСвС лСгОмзФ: 
269.1.1.1. биОУкжзж еПйПиькжХ гіиякСз, еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб); 
269.1.1.2. еПйиПзСТжУмФбОпі, язжй біглСбігкС гС еОзСкФ кОгОкі Ф зСТжУмФбОккя еПйПиькі 

гіиякзж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі кО лТОбОХ лСУміРкСвС зСТжУмФбОккя; 
269.1.2. лиОмкжзж СТПкгкСї лиОмж - еПйиПзСТжУмФбОпі (СТПкгОТі) еПйПиькжХ гіиякСз 

гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі кО ФйСбОХ СТПкгж. 
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269.2. ИУСаижбСУмі УлТОбияккя лСгОмзФ УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі еОУмСУСбФюмь 
УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, СаиізФ мО ебімкСУмі, бУмОкСбиююмьУя виОбСю 1 ТСегіиФ 
XIV оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 270. Иа'єзмж СлСгОмзФбОккя лиОмСю еО еПйию 
270.1. Иа'єзмОйж СлСгОмзФбОккя лиОмСю еО еПйию є: 
270.1.1. Са'єзмж СлСгОмзФбОккя еПйПиькжй лСгОмзСй: 
270.1.1.1. еПйПиькі гіиякзж, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі; 
270.1.1.2. еПйПиькі пОУмзж (лОї), язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі; 
270.1.1.3. еПйПиькі гіиякзж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі, язі лПТПаФбОюмь Ф 

бСиСгіккі кО лТОбі лСУміРкСвС зСТжУмФбОккя; 
270.1.2. Са'єзмж СлСгОмзФбОккя СТПкгкСю лиОмСю - еПйПиькі гіиякзж гПТдОбкСї мО 

зСйФкОиькСї биОУкСУмі, кОгОкі б зСТжУмФбОккя кО ФйСбОХ СТПкгж. 

ЛмОммя 271. БОеО СлСгОмзФбОккя лиОмСю еО еПйию 
271.1. БОеСю СлСгОмзФбОккя є: 
271.1.1. кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО еПйПиькСї гіиякзж е ФТОХФбОккяй зСПніоієкмО 

ікгПзУОоії, бжекОпПкСвС біглСбігкС гС лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС ожй ТСегіиСй; 
271.1.2. лиСсО еПйПиькСї гіиякзж, кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ язСї кП лТСбПгПкС. 
БОеО СлСгОмзФбОккя лС еПйПиькжХ пОУмзОХ (лОяХ) бжекОпОємьУя евігкС іе гОкжйж 

еПйПиькжХ гіиякСз, кО язі ніежпкі СУСаж йОюмь лТОбС яз биОУкжзж еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), 
е ФТОХФбОккяй ліглФкзміб 271.1.1 мО 271.1.2 оьСвС лФкзмФ. 

271.2. КірПккя ТОг сСгС кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еПйПиькжХ гіиякСз СніоіРкС 
СлТжиюгкюємьУя біглСбігкжй СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя гС 15 ижлкя ТСзФ, сС 
лПТПгФє аюгдПмкСйФ лПТіСгФ, б язСйФ лиОкФємьУя еОУмСУФбОккя кСТйОмжбкСї вТСрСбСї 
Соікзж еПйПиь ОаС ейік (лиОкСбжР лПТіСг). В ікрСйФ ТОеі кСТйж біглСбігкжХ ТірПкь 
еОУмСУСбФюмьУя кП ТОкірП лСпОмзФ аюгдПмкСвС лПТіСгФ, сС кОУмОє еО лиОкСбжй лПТіСгСй. 

ЛмОммя 272. ВжзиюпПкО. 

ЛмОммя 273. ИлСгОмзФбОккя еПйПиькжХ гіиякСз, кОгОкжХ кО еПйияХ иіУСвСУлСгОТУьзСвС 
лТжекОпПккя (кПеОиПдкС біг йіУоПекОХСгдПккя) еПйПиькжй лСгОмзСй 

273.1. ЙСгОмСз еО иіУСбі еПйиі УзиОгОємьУя іе еПйПиькСвС лСгОмзФ мО ТПкмкСї лиОмж, сС 
бжекОпОємьУя лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй. 

273.2. ЛмОбзж лСгОмзФ еО Сгжк вПзмОТ кПиіУСбжХ еПйПиь, язі кОгОкі Ф бУмОкСбиПкСйФ 
лСТягзФ мО бжзСТжУмСбФюмьУя гия лСмТПа иіУСбСвС вСУлСгОТУмбО, бУмОкСбиююмьУя 
біглСбігкС гС УмОммі 274 оьСвС КСгПзУФ.  

273.2.1. бжзиюпПкС. 
273.2.2. бжзиюпПкС. 
273.3. ЛмОбзж лСгОмзФ еО Сгжк вПзмОТ иіУСбжХ еПйПиь бУмОкСбиююмьУя біглСбігкС гС 

УмОмПР 274 мО 277 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 274. ЛмОбзО еПйПиькСвС лСгОмзФ еО еПйПиькі гіиякзж, Ф мСйФ пжУиі лТОбС кО язі 
ніежпкі СУСаж йОюмь яз биОУкжзж еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ 
язжХ лТСбПгПкС (кПеОиПдкС біг йіУоПекОХСгдПккя) 

274.1. ЛмОбзО лСгОмзФ еО еПйПиькі гіиякзж, Ф мСйФ пжУиі лТОбС кО язі ніежпкі СУСаж йОюмь 
яз биОУкжзж еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ язжХ лТСбПгПкС, 
бУмОкСбиюємьУя Ф ТСейіТі кП аіиьрП 3 бігУСмзіб біг їХ кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж, гия 
еПйПиь еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя - кП аіиьрП 1 бігУСмзО біг їХ кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж, 
гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь - кП йПкрП 0,3 бігУСмзО мО кП аіиьрП 1 бігУСмзО біг їХ 
кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж, О гия иіУСбжХ еПйПиь - кП аіиьрП 0,1 бігУСмзО біг їХ 
кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж. 
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274.2. ЛмОбзО лСгОмзФ бУмОкСбиюємьУя Ф ТСейіТі кП аіиьрП 12 бігУСмзіб біг їХ 
кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еО еПйПиькі гіиякзж, язі лПТПаФбОюмь Ф лСУміРкСйФ 
зСТжУмФбОккі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя (зТій гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї нСТй биОУкСУмі). 

ЛмОммя 275. ВжзиюпПкО.  
ЛмОммя 276. ВжзиюпПкО.  

ЛмОммя 277. ЛмОбзж еПйПиькСвС лСгОмзФ еО еПйПиькі гіиякзж, Ф мСйФ пжУиі лТОбС кО язі 
ніежпкі СУСаж йОюмь яз биОУкжзж еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ 
язжХ кП лТСбПгПкС 

277.1. ЛмОбзО лСгОмзФ еО еПйПиькі гіиякзж, Ф мСйФ пжУиі лТОбС кО язі ніежпкі СУСаж йОюмь 
яз биОУкжзж еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), ТСемОрСбОкі еО йПдОйж кОУПиПкжХ лФкзміб ОаС б 
йПдОХ кОУПиПкжХ лФкзміб, бУмОкСбиюємьУя Ф ТСейіТі кП аіиьрП 5 бігУСмзіб біг кСТйОмжбкСї 
вТСрСбСї Соікзж Сгжкжоі лиСсі Тіииі лС АбмСкСйкіР КПУлФаиіоі КТжй ОаС лС СаиОУмі, гия 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь - кП йПкрП 0,3 бігУСмзО мО кП аіиьрП 5 бігУСмзіб біг 
кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж Сгжкжоі лиСсі Тіииі лС АбмСкСйкіР КПУлФаиіоі КТжй ОаС лС 
СаиОУмі, О гия иіУСбжХ еПйПиь - кП аіиьрП 0,1 бігУСмзО біг кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж 
лиСсі Тіииі лС АбмСкСйкіР КПУлФаиіоі КТжй ОаС лС СаиОУмі. 

ЛмОммя 278. ВжзиюпПкО.  
ЛмОммя 279. ВжзиюпПкО.  
ЛмОммя 280. ВжзиюпПкО.  

ЛмОммя 281. Йіиьвж сСгС УлиОмж еПйПиькСвС лСгОмзФ гия ніежпкжХ СУіа 
281.1. Віг УлиОмж лСгОмзФ ебіиькяюмьУя: 
281.1.1. СУСаж е ікбОиігкіУмю лПТрСї і гТФвСї вТФлж; 
281.1.2. ніежпкі СУСаж, язі бжХСбФюмь мТьСХ і аіиьрП гімПР бізСй гС 18 ТСзіб; 
281.1.3. лПкУіСкПТж (еО бізСй); 
281.1.4. бПмПТОкж біРкж мО СУСаж, кО язжХ лСржТюємьУя гія ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмОмФУ 

бПмПТОкіб біРкж, вОТОкмії їХ УСоіОиькСвС еОХжУмФ"; 
281.1.5. ніежпкі СУСаж, бжекОкі еОзСкСй СУСаОйж, язі лСУмТОдгОиж бкОУиігСз 

НСТкСажиьУьзСї зОмОУмТСнж. 
281.2. ЗбіиькПккя біг УлиОмж лСгОмзФ еО еПйПиькі гіиякзж, лПТПгаОпПкП гия біглСбігкСї 

зОмПвСТії ніежпкжХ СУіа лФкзмСй 281.1 оієї УмОммі, лСржТюємьУя кО еПйПиькі гіиякзж еО 
зСдкжй бжгСй бжзСТжУмОккя Ф йПдОХ вТОкжпкжХ кСТй: 

281.2.1. гия бПгПккя СУСажУмСвС УПиякУьзСвС вСУлСгОТУмбО - Ф ТСейіТі кП аіиьр яз 2 
вПзмОТж; 

281.2.2. гия аФгібкжомбО мО СаУиФвСбФбОккя джмиСбСвС аФгжкзФ, вСУлСгОТУьзжХ аФгібПиь 
і УлСТФг (лТжУОгжакО гіиякзО): Ф УПиОХ - кП аіиьр яз 0,25 вПзмОТО, б УПижсОХ - кП аіиьр яз 
0,15 вПзмОТО, б йіУмОХ - кП аіиьр яз 0,10 вПзмОТО; 

281.2.3. гия ікгжбігФОиькСвС гОпкСвС аФгібкжомбО - кП аіиьр яз 0,10 вПзмОТО; 
281.2.4. гия аФгібкжомбО ікгжбігФОиькжХ вОТОдіб - кП аіиьр яз 0,01 вПзмОТО; 
281.2.5. гия бПгПккя УОгібкжомбО - кП аіиьр яз 0,12 вПзмОТО. 
281.3. Віг УлиОмж лСгОмзФ ебіиькяюмьУя кО лПТіСг гії єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж 

биОУкжзж еПйПиькжХ гіиякСз, еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб) мО еПйиПзСТжУмФбОпі еО ФйСбж 
лПТПгОпі еПйПиькжХ гіиякСз мО еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб) б СТПкгФ лиОмкжзФ єгжкСвС лСгОмзФ 
пПмбПТмСї вТФлж. 

281.4. ЯзсС ніежпкО СУСаО, бжекОпПкО Ф лФкзмі 281.1 оієї УмОммі, УмОкСй кО 1 Уіпкя 
лСмСпкСвС ТСзФ йОє Ф биОУкСУмі гПзіиьзО еПйПиькжХ гіиякСз СгкСвС бжгФ бжзСТжУмОккя, 
лиСсО язжХ лПТПбжсФє йПді вТОкжпкжХ кСТй, бжекОпПкжХ лФкзмСй 281.2 оієї УмОммі, мОзО 
СУСаО гС 1 мТОбкя лСмСпкСвС ТСзФ лСгОє лжУьйСбФ еОябФ Ф гСбіиькіР нСТйі гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй екОХСгдПккя аФгь-язСї еПйПиькСї гіиякзж лТС УОйСУміРкП 
СаТОккя/ейікФ еПйПиькжХ гіиякСз гия еОУмСУФбОккя ліиьвж (гОиі - еОябО лТС еОУмСУФбОккя 
ліиьвж). 
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ЙіиьвО лСпжкОє еОУмСУСбФбОмжУя гС СаТОкжХ еПйПиькжХ гіиякСз е аОеСбСвС лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) лПТіСгФ, б язСйФ лСгОкС мОзФ еОябФ, мО гіє гС лСпОмзФ йіУяоя, сС кОУмОє еО 
йіУяоПй лСгОккя кСбСї еОябж лТС еОУмСУФбОккя ліиьвж. 

К ТОеі лСгОккя ніежпкСю СУСаСю, язО УмОкСй кО 1 Уіпкя лСмСпкСвС ТСзФ йОє Ф биОУкСУмі 
гПзіиьзО еПйПиькжХ гіиякСз СгкСвС бжгФ бжзСТжУмОккя, еОябж лТС еОУмСУФбОккя ліиьвж 
ліУия 1 мТОбкя лСмСпкСвС ТСзФ, ліиьвО лСпжкОє еОУмСУСбФбОмжУя гС СаТОкжХ еПйПиькжХ 
гіиякСз е кОУмФлкСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ. 

281.5. ЯзсС лТОбС кО ліиьвФ Ф ніежпкСї СУСаж, язО йОє Ф биОУкСУмі гПзіиьзО еПйПиькжХ 
гіиякСз СгкСвС бжгФ бжзСТжУмОккя, бжкжзОє лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ мО/ОаС ніежпкО 
СУСаО, бжекОпПкО Ф лФкзмі 281.1 оієї УмОммі, кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО еПйПиькФ 
гіиякзФ/еПйПиькі гіиякзж СгкСвС бжгФ бжзСТжУмОккя, мОзО СУСаО лСгОє еОябФ лТС 
еОУмСУФбОккя ліиьвж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй екОХСгдПккя аФгь-язСї еПйПиькСї 
гіиякзж лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя кОаФммя мОзСвС лТОбО кО ліиьвФ мО/ОаС лТОбО 
биОУкСУмі. 

ЙіиьвО лСпжкОє еОУмСУСбФбОмжУя гС СаТОкжХ еПйПиькжХ гіиякСз е ФТОХФбОккяй бжйСв 
лФкзмФ 284.2 УмОммі 284 оьСвС КСгПзУФ мО гіє гС лСпОмзФ йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй 
лСгОккя кСбСї еОябж лТС еОУмСУФбОккя ліиьвж. 

К ТОеі кПгСмТжйОккя ніежпкСю СУСаСю бжйСв ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС лФкзмФ ліиьвО 
лСпжкОє еОУмСУСбФбОмжУя гС СаТОкжХ еПйПиькжХ гіиякСз е кОУмФлкСвС лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) лПТіСгФ. 

ЛмОммя 282. Йіиьвж сСгС УлиОмж лСгОмзФ гия юТжгжпкжХ СУіа 
282.1. Віг УлиОмж лСгОмзФ ебіиькяюмьУя: 
282.1.1. УОкОмСТкС-зФТСТмкі мО СегСТСбпі еОзиОгж вТСйОгУьзжХ Са'єгкОкь СУіа е 

ікбОиігкіУмю, ТПОаіиімОоіРкі ФУмОкСбж вТСйОгУьзжХ Са'єгкОкь СУіа е ікбОиігкіУмю; 
282.1.2. вТСйОгУьзі Са'єгкОккя СУіа е ікбОиігкіУмю КзТОїкж, ліглТжєйУмбО мО СТвОкіеОоії, 

язі еОУкСбОкі вТСйОгУьзжйж Са'єгкОккяйж СУіа е ікбОиігкіУмю мО УліизОйж вТСйОгУьзжХ 
Са'єгкОкь СУіа е ікбОиігкіУмю і є їХ лСбкСю биОУкіУмю, гП лТСмявСй лСлПТПгкьСвС 
зОиПкгОТкСвС йіУяоя зіиьзіУмь СУіа е ікбОиігкіУмю, язі йОюмь мОй СУкСбкП йіУоП ТСаСмж, 
УмОкСбжмь кП йПкр яз 50 бігУСмзіб УПТПгкьССаиізСбСї пжУПиькСУмі рмОмкжХ лТОоібкжзіб 
СаиізСбСвС УзиОгФ еО ФйСбж, сС нСкг СлиОмж лТОоі мОзжХ СУіа е ікбОиігкіУмю УмОкСбжмь 
лТСмявСй ебімкСвС лПТіСгФ кП йПкр яз 25 бігУСмзіб УФйж еОвОиькжХ бжмТОм кО СлиОмФ лТОоі. 

ЗОекОпПкі ліглТжєйУмбО мО СТвОкіеОоії вТСйОгУьзжХ Са'єгкОкь СУіа е ікбОиігкіУмю йОюмь 
лТОбС еОУмСУСбФбОмж ою ліиьвФ еО кОябкСУмі гСебСиФ кО лТОбС зСТжУмФбОккя мОзСю 
ліиьвСю, язжР кОгОємьУя ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
СУкСбж УСоіОиькСї еОХжсПкСУмі СУіа е ікбОиігкіУмю б КзТОїкі". 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв оієї кСТйж еОекОпПкі вТСйОгУьзі Са'єгкОккя СУіа е ікбОиігкіУмю, 
їХ ліглТжєйУмбО мО СТвОкіеОоії еСаСб'яеОкі УлиОмжмж УФйж лСгОмзФ еО біглСбігкжР лПТіСг, 
лТСікгПзУСбОкі е ФТОХФбОккяй ікнияоії, О мОзСд рмТОнкі УОкзоії евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй; 

282.1.3. аОеж СиійліРУьзСї мО лОТОиійліРУьзСї лігвСмСбзж, лПТПиіз язжХ еОмбПТгдФємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

282.1.4. гСрзіиькі мО еОвОиькССУбімкі кОбпОиькі еОзиОгж кПеОиПдкС біг нСТйж биОУкСУмі 
і гдПТПи нікОкУФбОккя, еОзиОгж зФиьмФТж, кОФзж (зТій кОоіСкОиькжХ мО гПТдОбкжХ 
гПкгТСиСвіпкжХ лОТзіб) (еО ФйСбж бжзСТжУмОккя еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй), СУбімж, 
СХСТСкж егСТСб'я, УСоіОиькСвС еОХжУмФ, ніежпкСї зФиьмФТж мО УлСТмФ, язі лСбкіУмю 
ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС ОаС йіУоПбжХ аюгдПміб. 

282.1.5. гПТдОбкі мО зСйФкОиькі гжмяпі УОкОмСТкС-зФТСТмкі еОзиОгж мО еОзиОгж 
СегСТСбиПккя і біглСпжкзФ, О мОзСд гжмяпі УОкОмСТкС-зФТСТмкі мО СегСТСбпі еОзиОгж 
КзТОїкж, язі екОХСгямьУя кО аОиОкУі ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, язі є 
кПлТжаФмзСбжйж і бкПУПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО 
СТвОкіеОоіР. К ТОеі бжзиюпПккя мОзжХ ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР е КПєУмТФ 
кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР гПзиОТОоія лСгОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ лТСмявСй 
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30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя бжзиюпПккя, О лСгОмСз УлиОпФємьУя лСпжкОюпж е йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б язСйФ бігаФиСУя бжзиюпПккя е КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО 
СТвОкіеОоіР; 

282.1.6. гПТдОбкі мО зСйФкОиькі оПкмТж СиійліРУьзСї лігвСмСбзж, рзСиж бжсСї 
УлСТмжбкСї йОРУмПТкСУмі, оПкмТж ніежпкСвС егСТСб'я кОУПиПккя, оПкмТж е ТСебжмзФ ніежпкСї 
зФиьмФТж і УлСТмФ СУіа е ікбОиігкіУмю, гжмяпС-юкОоьзі УлСТмжбкі рзСиж, О мОзСд оПкмТж 
СиійліРУьзСї лігвСмСбзж, рзСиж бжсСї УлСТмжбкСї йОРУмПТкСУмі, гжмяпС-юкОоьзі УлСТмжбкі 
рзСиж і УлСТмжбкі УлСТФгж бУПФзТОїкУьзжХ ніезФиьмФТкС-УлСТмжбкжХ мСбОТжУмб, їХ йіУоПбжХ 
СУПТПгзіб мО бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб, сС є кПлТжаФмзСбжйж мО бзиюпПкі гС КПєУмТФ 
кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, еО еПйПиькі гіиякзж, кО язжХ ТСейісПкі їХ УлСТмжбкі 
УлСТФгж. К ТОеі бжзиюпПккя мОзжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР е КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб 
мО СТвОкіеОоіР, гПзиОТОоія лСгОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е 
гкя бжзиюпПккя, О лСгОмСз УлиОпФємьУя лСпжкОюпж е йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б 
язСйФ бігаФиСУя бжзиюпПккя е КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР. 

ЛмОммя 283. ЗПйПиькі гіиякзж, язі кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю еПйПиькжй лСгОмзСй 
283.1. ЗП УлиОпФємьУя лСгОмСз еО: 
283.1.1. УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі Фвіггя еСк ТОгіСОзмжбкС еОаТФгкПкжХ мПТжмСТіР, 

бжекОпПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ мОзжйж, сС еОекОиж ТОгіСОзмжбкСвС еОаТФгкПккя 
бкОУиігСз НСТкСажиьУьзСї зОмОУмТСнж (еСк бігпФдПккя, аПеФйСбкСвС (СаСб'яезСбСвС) 
бігУПиПккя, вОТОкмСбОкСвС гСаТСбіиькСвС бігУПиПккя і лСУжиПкСвС ТОгіСПзСиСвіпкСвС 
зСкмТСию), і ХійіпкС еОаТФгкПкжХ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, кО язі еОлТСбОгдПкС 
СайПдПккя сСгС бПгПккя УіиьУьзСвС вСУлСгОТУмбО; 

283.1.2. еПйПиькі гіиякзж, сС лПТПаФбОюмь Ф зСкУПТбОоії, ОаС еПйиі 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, язі лПТПаФбОюмь Ф УмОгії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС СУбСєккя; 

283.1.3. еПйПиькі гіиякзж гПТдОбкжХ УСТмСбжлТСаФбОиькжХ УмОкоіР і УСТмСгіиькжоь, язі 
бжзСТжУмСбФюмьУя гия бжлТСаФбОккя УСТміб УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ зФиьмФТ; 

283.1.4. еПйиі гСТСдкьСвС вСУлСгОТУмбО ОбмСйСаіиькжХ гСТів еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя - 
еПйиі ліг лТСїекСю пОУмжкСю, Феаіппяй, еПйиякжй лСиСмкСй, гПзСТОмжбкжй СеПиПкПккяй, 
ТПеПТбОйж, зюбПмОйж, йСУмОйж, рмФпкжйж УлСТФгОйж, мФкПияйж, мТОкУлСТмкжйж 
ТСеб'яезОйж, бСгСлТСлФУзкжйж УлСТФгОйж, лігліТкжйж УмікзОйж, рФйСбжйж ПзТОкОйж, 
СпжУкжйж УлСТФгОйж і ТСемОрСбОкжйж б йПдОХ УйФв бігбПгПккя ікржйж гСТСдкійж 
УлСТФгОйж мО СаиОгкОккяй, О мОзСд еПйиі, сС екОХСгямьУя еО йПдОйж УйФв бігбПгПккя, 
язсС кО кжХ ТСейісПкі УлСТФгж, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ОбмСйСаіиькжХ гСТів, О 
УОйП: 

О) лОТОиПиькі Са'їекі гСТСвж, лСТСйкі лПТПлТОбж, УківСеОХжУкі УлСТФгж і кОУОгдПккя, 
лТСмжиОбжккі мО лТСмжУПиьСбі УлСТФгж, биСбиююпі е'їегж, еОХжУкі кОУОгдПккя, рФйСбі 
ПзТОкж, СпжУкі УлСТФгж; 

а) йОРгОкпжзж гия УмСякзж мТОкУлСТмФ і біглСпжкзФ, УзиОгж, вОТОді, ТПеПТбФОТж гия 
еаПТівОккя лОижбкС-йОУмжиькжХ йОмПТіОиіб, зСйлиПзУж гия ебОдФбОккя бПижзСвОаОТжмкСвС 
мТОкУлСТмФ, бжТСакжпі аОеж, рмФпкі мО ікрі УлСТФгж, сС лПТПаФбОюмь Ф гПТдОбкіР биОУкСУмі, 
биОУкСУмі гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб ОаС биОУкСУмі вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, Ф УмОмФмкСйФ 
зОлімОиі язжХ 100 бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз, лОїб) кОиПджмь гПТдОбі; 

283.1.5. еПйПиькі гіиякзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ ліглТжєйУмб ФУіХ нСТй биОУкСУмі мО 
нПТйПТУьзжХ (УПиякУьзжХ) вСУлСгОТУмб, еОРкямі йСиСгжйж УОгОйж, явігкжзОйж мО 
бжкСвТОгкжзОйж гС бУмФлФ їХ Ф лСТФ лиСгСкСрПккя, О мОзСд віаТжгкжйж кОУОгдПккяйж, 
вПкСнСкгСбжйж зСиПзоіяйж мО ТСеУОгкжзОйж аОвОмСТіпкжХ лиСгСбжХ кОУОгдПкь; 

283.1.6. еПйПиькі гіиякзж зиОгСбжс, зТПйОмСТіїб мО зСиФйаОТіїб; 
283.1.7. еПйПиькі гіиякзж, кО язжХ ТСемОрСбОкі гжлиСйОмжпкі лТПгУмОбкжомбО, язі 

біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб (ФвСг), евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО 
ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, зСТжУмФюмьУя лТжйісПккяйж мО лТжиПвижйж гС кжХ 
еПйПиькжйж гіиякзОйж кО аПеСлиОмкіР СУкСбі; 
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283.1.8. еПйПиькі гіиякзж, кОгОкі гия аФгібкжомбО і СаУиФвСбФбОккя зФиьмСбжХ мО ікржХ 
аФгібПиь, кПСаХігкжХ гия еОаПелПпПккя гіяиькСУмі ТПиівіРкжХ СТвОкіеОоіР КзТОїкж, УмОмФмж 
(лСиСдПккя) язжХ еОТПєУмТСбОкС Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ. 

283.1.9. еПйПиькі гіиякзж, еОаТФгкПкі бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж. 
283.2. ЗП УлиОпФємьУя лСгОмСз еО еПйПиькі гіиякзж, кПлТжгОмкі гия бжзСТжУмОккя Ф 

еб'яезФ е лСмПкоіРкСю еОвТСеСю їХ еОаТФгкПккя бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, Ф 
бжлОгзФ лТжРкяммя УіиьУьзжйж, УПижскжйж, йіУьзжйж ТОгОйж, біРУьзСбжйж 
ОгйікіУмТОоіяйж мО біРУьзСбС-ожбіиькжйж ОгйікіУмТОоіяйж ТірПкь лТС бУмОкСбиПккя 
лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй 
КСгПзУСй. 

ЛмОммя 2831. ИУСаижбСУмі бжекОпПккя еПйПиькСвС лСгОмзФ еО еПйПиькі гіиякзж, сС 
лПТПаФбОюмь Ф зСкУПТбОоії, ОаС еОаТФгкПкі бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, ОаС 
кПлТжгОмкі гия бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ е лСмПкоіРкСю еОвТСеСю їХ еОаТФгкПккя 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж 

2831.1. ЙігУмОбСю гия кПкОТОХФбОккя еПйПиькСвС лСгОмзФ біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
283.1.2 лФкзмФ 283.1 УмОммі 283 оьСвС КСгПзУФ є гОкі ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ. 

ЗПйПиькжР лСгОмСз еО еПйПиькі гіиякзж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 283.1.2 лФкзмФ 283.1 
УмОммі 283 оьСвС КСгПзУФ, кП кОТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя еО лПТіСг: 

О) Ф пОУмжкі еПйПиь гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі - е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, Ф 
язСйФ біглСбігкжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж ОаС СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, сС 
егіРУкює ТСелСТягдПккя еПйПиькжйж гіиякзОйж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі 
біглСбігкС гС лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ УмОммПю 122 ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, 
лТжРкямС ТірПккя лТС еОмбПТгдПккя ТСаСпСвС лТСПзмФ еПйиПФУмТСю сСгС зСкУПТбОоії 
еПйПиькСї гіиякзж, гС СУмОккьСвС пжУиО йіУяоя, б язСйФ еОбПТрФюмьУя еОХСгж сСгС 
СХСТСкж еПйПиь і ґТФкміб евігкС е бігСйСУмяйж ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ; 

а) Ф пОУмжкі еПйПиь лТжбОмкСї биОУкСУмі - е гкя бкПУПккя бігСйСУмПР гС ДПТдОбкСвС 
еПйПиькСвС зОгОУмТФ лТС еОХСгж сСгС СХСТСкж еПйПиь і ґТФкміб кО лігУмОбі еОмбПТгдПкСвС 
ТСаСпСвС лТСПзмФ еПйиПФУмТСю сСгС зСкУПТбОоії еПйПиь гС СУмОккьСвС пжУиО йіУяоя, б 
язСйФ еОбПТрФюмьУя еОХСгж сСгС СХСТСкж еПйПиь і ґТФкміб евігкС е бігСйСУмяйж 
ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ. 

ЗОТОХФбОккя еПйПиькСвС лСгОмзФ бігкСбиюємьУя лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, Ф язСйФ еОбПТрПкС еОХСгж сСгС СХСТСкж еПйПиь і ґТФкміб евігкС е 
бігСйСУмяйж ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ. 

К ТОеі лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ТірПккя біглСбігкСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, сС егіРУкює 
ТСелСТягдПккя еПйПиькжйж гіиякзОйж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі біглСбігкС гС 
лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ УмОммПю 122 ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, лТС еОмбПТгдПккя 
ТСаСпСвС лТСПзмФ еПйиПФУмТСю сСгС зСкУПТбОоії еПйПиькСї гіиякзж, бігСйСУмі лТС еОХСгж 
сСгС СХСТСкж еПйПиь і ґТФкміб язжХ бігУФмкі Ф аОеОХ гОкжХ ікнСТйОоіРкжХ УжУмПй 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
кОТОХФбОккя еПйПиькСвС лСгОмзФ гС СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй біглСбігкжХ гОкжХ 
е ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ егіРУкюємьУя кО лігУмОбі бігСйСУмПР, кОгОкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзФ. 

К ТОеі бжябиПккя ТСеаідкСУмПР йід гОкжйж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб мО гОкжйж, 
лігмбПТгдПкжйж лиОмкжзСй еПйПиькСвС лСгОмзФ кО лігУмОбі СТжвікОиіб ОаС кОиПдкжй 
пжкСй еОУбігпПкжХ зСліР ТірПкь біглСбігкжХ СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж ОаС СТвОкіб 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, сС егіРУкююмь ТСелСТягдПккя еПйПиькжйж гіиякзОйж 
гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі біглСбігкС гС лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ УмОммПю 122 
ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, лТС еОмбПТгдПккя ТСаСпСвС лТСПзмФ еПйиПФУмТСю сСгС 
зСкУПТбОоії еПйПиькСї гіиякзж зСкмТСиююпжР СТвОк, гС язСвС ебПТкФбУя лиОмкжз 
еПйПиькСвС лСгОмзФ, лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб егіРУкює лПТПТОХФкСз УФйж лСгОмзФ і 
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кОгУжиОє (бТФпОє) РСйФ кСбП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ТОеСй е гПмОиькжй 
ТСеТОХФкзСй УФйж лСгОмзФ. ЙСлПТПгкє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ббОдОємьУя 
УзОУСбОкжй (бігзижзОкжй). 

2831.2. ЙігУмОбСю гия кПкОТОХФбОккя еПйПиькСвС лСгОмзФ біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
283.1.9 лФкзмФ 283.1 УмОммі 283 оьСвС КСгПзУФ Ф пОУмжкі еПйПиькжХ гіиякСз, еОаТФгкПкжХ 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, є гОкі ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ. 

ЗПйПиькжР лСгОмСз еО еПйПиькі гіиякзж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 283.1.9 лФкзмФ 283.1 
УмОммі 283 оьСвС КСгПзУФ, Ф пОУмжкі еПйПиькжХ гіиякСз, еОаТФгкПкжХ бжаФХСкПаПелПпкжйж 
лТПгйПмОйж, кП кОТОХСбФємьУя еО лПТіСг, зСиж еПйПиькі гіиякзж аФиж еОаТФгкПкі 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж. 

ЙПТіСг, зСиж еПйПиькі гіиякзж бжекОюмьУя еОаТФгкПкжйж бжаФХСкПаПелПпкжйж 
лТПгйПмОйж, бжекОпОємьУя яз лПТіСг, сС лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кО язжР 
лТжлОгОє гОмО лСпОмзФ СаУмПдПккя еПйПиькСї гіиякзж СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї 
гіяиькСУмі, мО еОбПТрФємьУя СУмОккій пжУиСй йіУяоя, б язСйФ мОзі еПйПиькі гіиякзж бжекОкі 
лТжгОмкжйж гия бжзСТжУмОккя. 

Дия еПйПиькжХ гіиякСз, сС ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) 
Озмжбкі аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, лПТіСг, зСиж 
еПйПиькі гіиякзж бжекОюмьУя еОаТФгкПкжйж бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, 
бжекОпОємьУя яз лПТіСг, сС лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй, б 
язСйФ еОбПТрПкС Озмжбкі аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбО СзФлОоія кО біглСбігкіР мПТжмСТії (Ф мСйФ 
пжУиі зСиж гОмО лСпОмзФ СаУмПдПккя кПаПелПпкСї мПТжмСТії СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї 
гіяиькСУмі кОУмОє ліУия гОмж еОбПТрПккя аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії кО 
біглСбігкіР мПТжмСТії), еО ФйСбж лСгОккя лиОмкжзСй лиОмж еО еПйию гС СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, біРУьзСбСї ОгйікіУмТОоії ОаС біРУьзСбС-ожбіиькСї ОгйікіУмТОоії еОябж лТС 
лСмПкоіРкП еОаТФгкПккя еПйПиькСї гіиякзж бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж мО лТжРкяммя 
мОзжй СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, біРУьзСбСю ОгйікіУмТОоією ОаС біРУьзСбС-
ожбіиькСю ОгйікіУмТОоією ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ 
лСгОмзіб і еаСТіб сСгС еПйПиькСї гіиякзж, еОекОпПкСї Ф мОзіР еОябі, мО еОбПТрФємьУя 
СУмОккій пжУиСй йіУяоя, б язСйФ мОзі еПйПиькі гіиякзж бжекОкі лТжгОмкжйж гия 
бжзСТжУмОккя. 

ЙПТПиіз мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ 
КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, бжекОпОємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
лСТягзФ. 

ЗОТОХФбОккя еПйПиькСвС лСгОмзФ еО еПйПиькі гіиякзж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 283.1.9 
лФкзмФ 283.1 УмОммі 283 оьСвС КСгПзУФ, Ф пОУмжкі еПйПиькжХ гіиякСз, еОаТФгкПкжХ 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, бігкСбиюємьУя лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б язСйФ мОзі еПйПиькі гіиякзж бжекОкі лТжгОмкжйж гия 
бжзСТжУмОккя. 

2831.3. ЙігУмОбСю гия кПкОТОХФбОккя еПйПиькСвС лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 283.2 
УмОммі 283 оьСвС КСгПзУФ Ф пОУмжкі еПйПиькжХ гіиякСз, кПлТжгОмкжХ гия бжзСТжУмОккя Ф 
еб'яезФ е лСмПкоіРкСю еОвТСеСю їХ еОаТФгкПккя бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, є 
ікнСТйОоія, еОекОпПкО Ф ліглФкзмі 12.4.6 лФкзмФ 12.4 УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗПкОТОХФбОккя еПйПиькСвС лСгОмзФ еО еПйПиькі гіиякзж, кПлТжгОмкі гия бжзСТжУмОккя Ф 
еб'яезФ е лСмПкоіРкСю еОвТСеСю їХ еОаТФгкПккя бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, 
егіРУкюємьУя лТСмявСй лПТіСгФ, сС лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кО язжР лТжлОгОє 
гОмО лТжРкяммя УіиьУьзСю, УПижскСю, йіУьзСю ТОгСю, біРУьзСбСю ОгйікіУмТОоією ОаС 
біРУьзСбС-ожбіиькСю ОгйікіУмТОоією ТірПккя лТС кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж 
йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб кО лігУмОбі еОябж лиОмкжзО лСгОмзіб, мО еОбПТрФємьУя 
СУмОккій пжУиСй йіУяоя, кО язжР лТжлОгОє гОмО, сС кОУмОє ТОкірП, - ОаС СУмОккіР гПкь 
УмТСзФ, кО язжР кОгОкС ліиьвФ еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб біглСбігкС гС 
лТжРкямСвС ТірПккя (Ф мСйФ пжУиі е ФТОХФбОккяй ейік, бкПУПкжХ гС мОзСвС ТірПккя), ОаС 
гОмО УзОУФбОккя біглСбігкСвС ТірПккя, ОаС гОмО лСпОмзФ СаУмПдПккя еПйПиькСї гіиякзж 
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СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї гіяиькСУмі пж бжекОккя еПйПиькСї гіиякзж лТжгОмкСю гия 
бжзСТжУмОккя. 

К ТОеі лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ТірПккя біглСбігкСвС 
СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, біРУьзСбСї ОгйікіУмТОоії ОаС біРУьзСбС-ожбіиькСї 
ОгйікіУмТОоії лТС кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб кО 
лігУмОбі еОябж лиОмкжзО лСгОмзіб, ікнСТйОоія лТС язі бігУФмкя Ф аОеОХ гОкжХ ікнСТйОоіРкжХ 
УжУмПй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
кОТОХФбОккя еПйПиькСвС лСгОмзФ гС СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй біглСбігкжХ гОкжХ 
е ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ егіРУкюємьУя кО лігУмОбі бігСйСУмПР, кОгОкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзіб. 

К ТОеі бжябиПккя ТСеаідкСУмПР йід гОкжйж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб мО гОкжйж, 
лігмбПТгдПкжйж лиОмкжзСй еПйПиькСвС лСгОмзФ кО лігУмОбі СТжвікОиіб ОаС кОиПдкжй 
пжкСй еОУбігпПкжХ зСліР ТірПкь біглСбігкжХ СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, біРУьзСбСї 
ОгйікіУмТОоії ОаС біРУьзСбС-ожбіиькСї ОгйікіУмТОоії лТС кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж 
йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб кО лігУмОбі еОябж лиОмкжзО лСгОмзіб зСкмТСиююпжР СТвОк, 
гС язСвС ебПТкФбУя лиОмкжз еПйПиькСвС лСгОмзФ, лТСмявСй гПУямж ТСаСпжХ гкіб егіРУкює 
лПТПТОХФкСз УФйж лСгОмзФ і кОгУжиОє (бТФпОє) РСйФ кСбП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя 
ТОеСй е гПмОиькжй ТСеТОХФкзСй УФйж лСгОмзФ. ЙСлПТПгкє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-
ТірПккя ббОдОємьУя УзОУСбОкжй (бігзижзОкжй). 

ЛмОммя 284. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя лиОмСю еО еПйию 
284.1. ВПТХСбкО КОгО АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 

бУмОкСбиююмь УмОбзж лиОмж еО еПйию мО ліиьвж сСгС еПйПиькСвС лСгОмзФ, сС УлиОпФємьУя 
кО біглСбігкіР мПТжмСТії. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
ЗСбі ейікж гС ТірПкь сСгС кОгОкжХ ліиьв еі УлиОмж еПйПиькСвС лСгОмзФ кОгОюмьУя 

біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькС) гіиякзж гС 1 пжУиО 
лПТрСвС йіУяоя збОТмОиФ, сС кОУмОє еО ебімкжй збОТмОиСй, Ф язСйФ бігаФижУя еОекОпПкі 
ейікж. 

284.2. ЯзсС лТОбС кО ліиьвФ Ф лиОмкжзО бжкжзОє лТСмявСй ТСзФ, мС бік ебіиькяємьУя біг 
УлиОмж лСгОмзФ лСпжкОюпж е йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй, Ф язСйФ бжкжзиС оП лТОбС. К 
ТОеі бмТОмж лТОбО кО ліиьвФ лТСмявСй ТСзФ лСгОмСз УлиОпФємьУя лСпжкОюпж е йіУяоя, сС 
кОУмОє еО йіУяоПй, Ф язСйФ бмТОпПкС оП лТОбС. 

284.3. ЯзсС лиОмкжзж лСгОмзФ, язі зСТжУмФюмьУя ліиьвОйж е оьСвС лСгОмзФ, кОгОюмь б 
СТПкгФ еПйПиькі гіиякзж, СзТПйі аФгібиі, УлСТФгж ОаС їХ пОУмжкж, лСгОмСз еО мОзі еПйПиькі 
гіиякзж мО еПйПиькі гіиякзж ліг мОзжйж аФгібияйж (їХ пОУмжкОйж) УлиОпФємьУя кО еОвОиькжХ 
лігУмОбОХ е ФТОХФбОккяй лТжаФгжкзСбСї мПТжмСТії. 

Мя кСТйО кП лСржТюємьУя кО аюгдПмкі ФУмОкСбж Ф ТОеі кОгОккя кжйж аФгібПиь, УлСТФг 
(їХ пОУмжк) б мжйпОУСбП зСТжУмФбОккя (СТПкгФ) ікржй аюгдПмкжй ФУмОкСбОй, гСрзіиькжй, 
еОвОиькССУбімкій кОбпОиькжй еОзиОгОй кПеОиПдкС біг нСТй биОУкСУмі і гдПТПи 
нікОкУФбОккя. 

284.4. ЙиОмО еО еПйию еО еПйПиькі гіиякзж, кОгОкі віТкжпСгСаФбкжй ліглТжєйУмбОй гия 
бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк мО ТСеТСазж ТСгСбжс зСТжУкжХ зСлОижк, УлТОбияємьУя Ф 
ТСейіТі 25 бігУСмзіб лСгОмзФ, СапжУиПкСвС біглСбігкС гС УмОмПР 274 і 277 оьСвС КСгПзУФ. 

284.5. ІкнСТйОоія лТС бжгіиПккя еПйПиькжХ гіиякСз Ф кОмФТі (кО йіУоПбСУмі) биОУкжзОй 
еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб) кО лігУмОбі ТірПкь СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, лТжРкямжХ Ф 
лСлПТПгкьСйФ ТСоі, кОгОємьУя біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькжХ гіиякСз гС 1 июмСвС лСмСпкСвС ТСзФ. 

К ТОеі бкПУПккя ейік СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя гС ТОкірП лТжРкямжХ ТірПкь 
СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя лТС бжгіиПккя еПйПиькжХ гіиякСз Ф кОмФТі (кО 
йіУоПбСУмі) биОУкжзОй еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб) ікнСТйОоія лТС мОзі ейікж кОгОємьУя 
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біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькжХ гіиякСз лТСмявСй 
30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя їХ бкПУПккя. 

МОзО ікнСТйОоія кОгОємьУя б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі Ф лСТягзФ мО еО нСТйСю, 
еОмбПТгдПкжйж КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

284.6. К пОУмжкі лиОмж еО еПйию еО еПйПиькі гіиякзж, сС бХСгямь гС УзиОгФ мПТжмСТії 
ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, бзиюпПкжХ гС КПєУмТФ ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, кСТйОмжбкФ вТСрСбФ 
СоікзФ язжХ лТСбПгПкС, сС бжзСТжУмСбФюмьУя ікіоіОмСТОйж УмбСТПккя ікгФУмТіОиькСвС 
лОТзФ, зПТФюпСю зСйлОкією ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ мО ФпОУкжзОйж ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, 
СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя йСдФмь: 

1) бУмОкСбиюбОмж УмОбзж еПйПиькСвС лСгОмзФ мО СТПкгкФ лиОмФ б ТСейіТі, йПкрСйФ еО 
ТСейіТ еПйПиькСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкжР ТірПккяй біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя гия лПбкСї зОмПвСТії еПйПиь, сС УлиОпФємьУя кО біглСбігкіР мПТжмСТії; 

2) ебіиькямж біг УлиОмж еПйПиькСвС лСгОмзФ. 
ДС мОзжХ ТірПкь СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя мО/ОаС ТірПкь лТС бкПУПккя ейік гС 

мОзжХ ТірПкь кП еОУмСУСбФюмьУя бжйСвж ліглФкзмФ 4.1.9 лФкзмФ 4.1 мО лФкзмФ 4.5 УмОммі 4, 
ліглФкзміб 12.3.3, 12.3.4 і 12.3.7 лФкзмФ 12.3, ліглФкзмФ 12.4.3 лФкзмФ 12.4 мО лФкзмФ 12.5 УмОммі 
12 оьСвС КСгПзУФ мО ЗОзСкФ КзТОїкж “ЙТС еОУОгж гПТдОбкСї ТПвФиямСТкСї лСиімжзж Ф УнПТі 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

ЛмОммя 285. ЙСгОмзСбжР лПТіСг гия лиОмж еО еПйию 
285.1. БОеСбжй лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй гия лиОмж еО еПйию є зОиПкгОТкжР Тіз. 
285.2. БОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз лСпжкОємьУя 1 Уіпкя і еОзікпФємьУя 31 вТФгкя 

мСвС д ТСзФ (гия кСбСУмбСТПкжХ ліглТжєйУмб мО СТвОкіеОоіР, О мОзСд Ф еб'яезФ іе кОаФммяй 
лТОбО биОУкСУмі мО/ОаС зСТжУмФбОккя кО кСбі еПйПиькі гіиякзж йСдП аФмж йПкржй 12 
йіУяоіб). 

ЛмОммя 286. ЙСТягСз СапжУиПккя лиОмж еО еПйию 
286.1. ЙігУмОбСю гия кОТОХФбОккя еПйПиькСвС лСгОмзФ є: 
О) гОкі гПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ; 
а) гОкі ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ ТПпСбжХ лТОб кО кПТФХСйП йОРкС; 
б) гОкі гПТдОбкжХ Озміб, язжйж лСУбігпПкС лТОбС биОУкСУмі ОаС лТОбС лСУміРкСвС 

зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю (гПТдОбкі Озмж кО еПйию); 
в) гОкі УПТмжнізОміб кО лТОбС кО еПйПиькі пОУмзж (лОї); 
ґ) ТірПккя СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя лТС бжгіиПккя еПйПиькжХ гіиякСз Ф кОмФТі 

(кО йіУоПбСУмі) биОУкжзОй еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб); 
г) гОкі ікржХ лТОбСбУмОкСбиююпжХ гСзФйПкміб, язжйж лСУбігпФємьУя лТОбС биОУкСУмі 

ОаС лТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю, лТОбС кО еПйПиькі пОУмзж (лОї); 
П) гОкі ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС 

СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, бжекОпПкСвС Ф бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж лСТягзФ. 

К ТОеі лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТОбСбУмОкСбиююпжХ 
гСзФйПкміб кО еПйПиькФ гіиякзФ, еПйПиькФ пОУмзФ (лОР), бігСйСУмі лТС язі бігУФмкі Ф аОеОХ 
гОкжХ ікнСТйОоіРкжХ УжУмПй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кОТОХФбОккя лСгОмзФ ніежпкжй СУСаОй егіРУкюємьУя кО лігУмОбі 
лСгОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ бігСйСУмПР гС СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй ікнСТйОоії 
лТС лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм СлСгОмзФбОккя. 

МПкмТОиькі СТвОкж бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФюмь гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
еПйПиькжХ бігкСУжк мО Ф УнПТі гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ТПпСбжХ лТОб кО кПТФХСйП йОРкС, Ф 
УнПТі аФгібкжомбО, сСйіУяоя, ОиП кП ліекірП 10 пжУиО кОУмФлкСвС йіУяоя, О мОзСд еО 
еОлжмСй біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькСї гіиякзж 
лСгОюмь ікнСТйОоію, кПСаХігкФ гия СапжУиПккя і УлТОбияккя лиОмж еО еПйию, Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1386-2011-%D0%BF#Text
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К ТОеі лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТОбСбУмОкСбиююпжХ 
гСзФйПкміб кО еПйПиькФ гіиякзФ, бігСйСУмі лТС язФ бігУФмкі Ф аОеОХ гОкжХ ікнСТйОоіРкжХ 
УжУмПй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
УлиОмО лСгОмзФ ніежпкжйж мО юТжгжпкжйж СУСаОйж егіРУкюємьУя кО лігУмОбі лСгОкжХ 
лиОмкжзСй лСгОмзФ бігСйСУмПР гС СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй ікнСТйОоії лТС 
лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм СлСгОмзФбОккя. 

286.2. ЙиОмкжзж лиОмж еО еПйию (зТій ніежпкжХ СУіа) УОйСУміРкС СапжУиююмь УФйФ лиОмж 
еО еПйию сСТСзФ УмОкСй кО 1 Уіпкя і кП ліекірП 20 июмСвС лСмСпкСвС ТСзФ лСгОюмь гС 
біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькСї гіиякзж лСгОмзСбФ 
гПзиОТОоію кО лСмСпкжР Тіз еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 
46 оьСвС КСгПзУФ, е ТСеажбзСю ТіпкСї УФйж Тібкжйж пОУмзОйж еО йіУяояйж. ЙСгОккя мОзСї 
гПзиОТОоії ебіиькяє біг СаСб'яезФ лСгОккя сСйіУяпкжХ гПзиОТОоіР. ЙТж лСгОккі лПТрСї 
гПзиОТОоії (нОзмжпкСвС лСпОмзФ гіяиькСУмі яз лиОмкжзО лиОмж еО еПйию) ТОеСй е кПю 
лСгОємьУя бжмяв іе мПХкіпкСї гСзФйПкмОоії лТС кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ еПйПиькСї 
гіиякзж, О кОгОиі мОзжР бжмяв лСгОємьУя Ф ТОеі еОмбПТгдПккя кСбСї кСТйОмжбкСї вТСрСбСї 
Соікзж еПйиі. 

286.3. ЙиОмкжз лиОмж еО еПйию йОє лТОбС лСгОбОмж сСйіУяоя ебімкФ лСгОмзСбФ 
гПзиОТОоію, сС ебіиькяє РСвС біг СаСб'яезФ лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії кП ліекірП 20 
июмСвС лСмСпкСвС ТСзФ, лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб йіУяоя, сС кОУмОє еО ебімкжй. 

286.4. ЗО кСбСбігбПгПкі еПйПиькі гіиякзж ОаС еО кСбСФзиОгПкжйж гСвСбСТОйж СТПкгж 
еПйиі лиОмкжз лиОмж еО еПйию лСгОє лСгОмзСбФ гПзиОТОоію лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб 
йіУяоя, сС кОУмОє еО ебімкжй. 

К ТОеі ейікж лТСмявСй ТСзФ Са'єзмО мО/ОаС аОеж СлСгОмзФбОккя лиОмкжз лиОмж еО еПйию 
лСгОє лСгОмзСбФ гПзиОТОоію лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй, 
Ф язСйФ бігаФижУя мОзі ейікж. 

286.5. ЗОТОХФбОккя ніежпкжй СУСаОй УФй лиОмж еО еПйию лТСбСгжмьУя зСкмТСиююпжйж 
СТвОкОйж (еО йіУоПй екОХСгдПккя еПйПиькСї гіиякзж, Ф мСйФ пжУиі лТОбС кО язФ ніежпкО 
СУСаО йОє яз биОУкжз еПйПиькСї пОУмзж (лОю), язі кОгУжиОюмь лиОмкжзФ лСгОмзФ Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 оьСвС КСгПзУФ, гС 1 ижлкя лСмСпкСвС ТСзФ лСгОмзСбП 
лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС бкПУПккя лСгОмзФ еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ УмОммПю 58 оьСвС КСгПзУФ, ТОеСй іе гПмОиькжй ТСеТОХФкзСй УФйж лСгОмзФ, 
язжР, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, йОє йіУмжмж зОгОУмТСбжР кСйПТ мО лиСсФ еПйПиькСї 
гіиякзж, ТСейіТ УмОбзж лСгОмзФ мО ТСейіТ ліиьвж еі УлиОмж лСгОмзФ. 

ЗОТОХФбОккя ніежпкжй СУСаОй УФй еПйПиькСвС лСгОмзФ е лігУмОб, бжекОпПкжХ 
ліглФкзмОйж б, в, г лФкзмФ 286.1 оієї УмОммі, лТСбСгжмьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж 
бжзиюпкС Ф ТОеі кОгОккя еОекОпПкжХ гОкжХ мОзжйж ніежпкжйж СУСаОйж. 

К ТОеі лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ ОаС лТОбО кО еПйПиькФ пОУмзФ (лОР) 
біг СгкСвС биОУкжзО - юТжгжпкСї ОаС ніежпкСї СУСаж гС ікрСвС лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ 
лСгОмСз УлиОпФємьУя лСлПТПгкій биОУкжзСй еО лПТіСг е 1 Уіпкя оьСвС ТСзФ гС лСпОмзФ мСвС 
йіУяоя, б язСйФ лТжлжкжиСУя РСвС лТОбС биОУкСУмі кО еОекОпПкФ еПйПиькФ гіиякзФ, О кСбжй 
биОУкжзСй - лСпжкОюпж е йіУяоя, б язСйФ бік кОаФб лТОбС биОУкСУмі. 

К ТОеі лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ ОаС лТОбО кО еПйПиькФ пОУмзФ (лОР) 
біг СгкСвС биОУкжзО - ніежпкСї СУСаж гС ікрСвС лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ 
зСкмТСиююпжР СТвОк кОгУжиОє (бТФпОє) лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя кСбСйФ 
биОУкжзФ ліУия СмТжйОккя ікнСТйОоії лТС лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі. 

ЯзсС мОзжР лПТПХіг бігаФбУя ліУия 1 ижлкя лСмСпкСвС ТСзФ, зСкмТСиююпжР СТвОк 
кОгУжиОє (бТФпОє) лСлПТПгкьСйФ биОУкжзФ кСбП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя. 
ЙСлПТПгкє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ббОдОємьУя УзОУСбОкжй (бігзижзОкжй). 

К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб йОє Ф биОУкСУмі гПзіиьзО еПйПиькжХ гіиякСз ОаС лТОбС кО 
гПзіиьзО еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), сСгС язжХ кПСаХігкС лТСбПУмж ебіТзФ гОкжХ, гия її 
лТСбПгПккя мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО 
УбСїй йіУоПй ТПєУмТОоії Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ ОаС еО йіУоПй екОХСгдПккя аФгь-язСї е 
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мОзжХ еПйПиькжХ гіиякСз, Ф мСйФ пжУиі лТОбС кО язФ ніежпкО СУСаО йОє яз биОУкжз 
еПйПиькСї пОУмзж (лОю). 

ЙиОмкжзж лиОмж еО еПйию йОюмь лТОбС лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі еОУСаОйж 
ПиПзмТСккСвС еб'яезФ (е гСмТжйОккяй бжйСв, бжекОпПкжХ лФкзмСй 42.4 УмОммі 42 оьСвС 
КСгПзУФ) ебПТкФмжУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО УбСїй йіУоПй ТПєУмТОоії Ф зСкмТСиююпжХ 
СТвОкОХ ОаС еО йіУоПй екОХСгдПккя еПйПиькжХ гіиякСз, Ф мСйФ пжУиі лТОбС кО язФ ніежпкО 
СУСаО йОє яз биОУкжз еПйПиькСї пОУмзж (лОю), гия лТСбПгПккя ебіТзж гОкжХ сСгС: 

 ТСейіТФ лиСс мО зіиьзСУмі еПйПиькжХ гіиякСз, еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), сС 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі мО/ОаС зСТжУмФбОккі лиОмкжзО лСгОмзФ; 

 лТОбО кО зСТжУмФбОккя ліиьвСю еі УлиОмж лСгОмзФ е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь лФкзміб 
281.4 і 281.5 оієї УмОммі; 

 ТСейіТФ УмОбзж еПйПиькСвС лСгОмзФ; 
 кОТОХСбОкСї УФйж лиОмж еО еПйию. 

К ТОеі бжябиПккя ТСеаідкСУмПР йід гОкжйж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб мО гОкжйж, 
лігмбПТгдПкжйж лиОмкжзСй лиОмж еО еПйию кО лігУмОбі СТжвікОиіб біглСбігкжХ гСзФйПкміб 
ОаС кОиПдкжй пжкСй еОУбігпПкжХ зСліР мОзжХ гСзФйПкміб, еСзТПйО гСзФйПкміб кО лТОбС 
биОУкСУмі, зСТжУмФбОккя ліиьвСю, О мОзСд Ф ТОеі ейікж ТСейіТФ УмОбзж лиОмж еО еПйию 
зСкмТСиююпжР СТвОк, гС язСвС ебПТкФбУя лиОмкжз лиОмж еО еПйию, лТСбСгжмь лТСмявСй 
гПУямж ТСаСпжХ гкіб лПТПТОХФкСз УФйж лСгОмзФ і кОгУжиОє (бТФпОє) РСйФ кСбП лСгОмзСбП 
лСбігСйиПккя-ТірПккя ТОеСй е гПмОиькжй ТСеТОХФкзСй УФйж лСгОмзФ. ЙСлПТПгкє 
лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ббОдОємьУя УзОУСбОкжй (бігзижзОкжй). 

286.6. ЗО еПйПиькФ гіиякзФ, кО язіР ТСемОрСбОкО аФгібия, сС лПТПаФбОє Ф УліиькіР 
биОУкСУмі зіиьзСХ юТжгжпкжХ ОаС ніежпкжХ СУіа, лСгОмСз кОТОХСбФємьУя е ФТОХФбОккяй 
лТжаФгжкзСбСї мПТжмСТії зСдкСйФ е мОзжХ СУіа: 

1) Ф ТібкжХ пОУмжкОХ - язсС аФгібия лПТПаФбОє Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі зіиьзСХ СУіа, 
ОиП кП лСгіиПкО б кОмФТі, ОаС СгкіР е мОзжХ СУіа-биОУкжзіб, бжекОпПкіР еО їХ евСгСю, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС УФгСй; 

2) лТСлСТоіРкС кОиПдкіР пОУмоі зСдкСї СУСаж - язсС аФгібия лПТПаФбОє Ф УліиькіР 
пОУмзСбіР биОУкСУмі; 

3) лТСлСТоіРкС кОиПдкіР пОУмоі зСдкСї СУСаж - язсС аФгібия лПТПаФбОє Ф УліиькіР 
УФйіУкіР биОУкСУмі і лСгіиПкО б кОмФТі. 

ЗО еПйПиькФ гіиякзФ, кО язіР ТСемОрСбОкО аФгібия, сС лПТПаФбОє Ф зСТжУмФбОккі зіиьзСХ 
юТжгжпкжХ ОаС ніежпкжХ СУіа, лСгОмСз кОТОХСбФємьУя зСдкСйФ е кжХ лТСлСТоіРкС міР 
пОУмжкі лиСсі аФгібиі, сС екОХСгжмьУя б їХ зСТжУмФбОккі, е ФТОХФбОккяй лТжаФгжкзСбСї 
мПТжмСТії. 

286.7. ЮТжгжпкО СУСаО ейПкрФє лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя іе еПйПиькСвС лСгОмзФ кО УФйФ 
ліиьв, язі кОгОюмьУя ніежпкжй СУСаОй біглСбігкС гС лФкзмФ 281.1 УмОммі 281 оьСвС КСгПзУФ 
еО еПйПиькі гіиякзж, сС екОХСгямьУя Ф їХ биОУкСУмі ОаС лСУміРкСйФ зСТжУмФбОккі і бХСгямь 
гС УзиОгФ еПйПиькжХ гіиякСз мОзСї юТжгжпкСї СУСаж. 

МОзжР лСТягСз мОзСд лСржТюємьУя кО бжекОпПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь іе 
еПйПиькСвС лСгОмзФ юТжгжпкСю СУСаСю еО еПйПиькі гіиякзж, язі бігбПгПкі б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС СУкСбж УСоіОиькСї еОХжсПкСУмі СУіа е ікбОиігкіУмю б 
КзТОїкі" гия аПеСлиОмкСвС лОТзФбОккя (еаПТівОккя) иПвзСбжХ ОбмСйСаіиіб, язжйж зПТФюмь 
СУСаж е ікбОиігкіУмю е ФТОдПккяй СлСТкС-ТФХСбСвС ОлОТОмФ, пиПкж їХ УійПР, язжй біглСбігкС 
гС лСТягзФ еОаПелПпПккя СУіа е ікбОиігкіУмю ОбмСйСаіияйж лПТПгОкС лТОбС зПТФбОккя 
ОбмСйСаіиПй, мО еОзСккі лТПгУмОбкжзж кПгієегОмкжХ СУіа е ікбОиігкіУмю ОаС гімПР е 
ікбОиігкіУмю, язі лПТПбСеямь СУіа е ікбОиігкіУмю (гімПР е ікбОиігкіУмю) е ФТОдПккяй СлСТкС-
ТФХСбСвС ОлОТОмФ. 

ЛмОммя 287. ЛмТСз УлиОмж лиОмж еО еПйию 
287.1. ВиОУкжзж еПйиі мО еПйиПзСТжУмФбОпі УлиОпФюмь лиОмФ еО еПйию е гкя бжкжзкПккя 

лТОбО биОУкСУмі ОаС лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю. 
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К ТОеі лТжлжкПккя лТОбО биОУкСУмі ОаС лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю лиОмО 
еО еПйию УлиОпФємьУя еО нОзмжпкжР лПТіСг лПТПаФбОккя еПйиі Ф биОУкСУмі ОаС 
зСТжУмФбОккі Ф лСмСпкСйФ ТСоі. 

287.2. Иаиіз ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзФ і кОТОХФбОккя біглСбігкжХ УФй 
лТСбСгямьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж еО йіУоПй екОХСгдПккя еПйПиькСї гіиякзж, Ф мСйФ 
пжУиі лТОбС кО язФ ніежпкО СУСаО йОє яз биОУкжз еПйПиькСї пОУмзж (лОю), сСТСзФ гС 1 
мТОбкя. 

287.3. ЙСгОмзСбП еСаСб'яеОккя сСгС лиОмж еО еПйию, бжекОпПкП Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії 
кО лСмСпкжР Тіз, УлиОпФємьУя Тібкжйж пОУмзОйж биОУкжзОйж мО еПйиПзСТжУмФбОпОйж 
еПйПиькжХ гіиякСз еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькСї гіиякзж еО лСгОмзСбжР лПТіСг, язжР 
гСТібкює зОиПкгОТкСйФ йіУяою, сСйіУяоя лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО 
СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) йіУяоя. 

287.4. ЙСгОмзСбП еСаСб'яеОккя е лиОмж еО еПйию, бжекОпПкП Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, Ф 
мСйФ пжУиі еО кСбСбігбПгПкі еПйПиькі гіиякзж, УлиОпФємьУя биОУкжзОйж мО 
еПйиПзСТжУмФбОпОйж еПйПиькжХ гіиякСз еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькСї гіиякзж еО 
лСгОмзСбжР лПТіСг, язжР гСТібкює зОиПкгОТкСйФ йіУяою, сСйіУяоя лТСмявСй 30 
зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) 
йіУяоя. 

287.5. ЙСгОмСз ніежпкжйж СУСаОйж УлиОпФємьУя лТСмявСй 60 гкіб е гкя бТФпПккя 
лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя. 

Ліежпкжйж СУСаОйж Ф УіиьУьзіР мО УПижскіР йіУоПбСУмі еПйПиькжР лСгОмСз йСдП 
УлиОпФбОмжУя пПТПе зОУж УіиьУьзжХ (УПижскжХ) ТОг еО збжмОкоією лТС лТжРйОккя 
лСгОмзСбжХ лиОмПдіб. ЛСТйО збжмОкоії бУмОкСбиюємьУя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 
46 оьСвС КСгПзУФ. 

287.6. ЙТж лПТПХСгі лТОбО биОУкСУмі кО аФгібию, УлСТФгФ (їХ пОУмжкФ) лСгОмСз еО 
еПйПиькі гіиякзж, кО язжХ ТСемОрСбОкі мОзі аФгібиі, УлСТФгж (їХ пОУмжкж), е ФТОХФбОккяй 
лТжаФгжкзСбСї мПТжмСТії УлиОпФємьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ е гОмж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії 
лТОбО биОУкСУмі кО мОзФ еПйПиькФ гіиякзФ. 

287.7. К ТОеі кОгОккя б СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз (Ф йПдОХ кОУПиПкжХ лФкзміб), СзТПйжХ 
аФгібПиь (УлСТФг) ОаС їХ пОУмжк биОУкжзОйж мО еПйиПзСТжУмФбОпОйж, лСгОмСз еО лиСсі, сС 
кОгОюмьУя б СТПкгФ, СапжУиюємьУя е гОмж ФзиОгПккя гСвСбСТФ СТПкгж еПйПиькСї гіиякзж 
ОаС е гОмж ФзиОгПккя гСвСбСТФ СТПкгж аФгібПиь (їХ пОУмжк). 

287.8. ВиОУкжз кПджиСвС лТжйісПккя (РСвС пОУмжкж) Ф аОвОмСзбОТмжТкСйФ джиСйФ 
аФгжкзФ УлиОпФє гС аюгдПмФ лСгОмСз еО лиСсі ліг мОзжйж лТжйісПккяйж (їХ пОУмжкОйж) е 
ФТОХФбОккяй лТСлСТоіРкСї пОУмзж лТжаФгжкзСбСї мПТжмСТії е гОмж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії 
лТОбО биОУкСУмі кО кПТФХСйП йОРкС. 

287.9. К ТОеі язсС зСкмТСиююпжР СТвОк кП кОгіУиОб (кП бТФпжб) лСгОмзСбП (лСгОмзСбі) 
лСбігСйиПккя-ТірПккя Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі УмОммПю 286 оьСвС КСгПзУФ, ніежпкі СУСаж 
ебіиькяюмьУя біг біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй еО кПУбСєпОУкФ УлиОмФ 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

287.10. ЙСгОмзСбП еСаСб'яеОккя е оьСвС лСгОмзФ йСдП аФмж кОТОХСбОкС еО лСгОмзСбі 
(ебімкі) лПТіСгж (ТСзж) б йПдОХ УмТСзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 102.1 УмОммі 102 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 288. ИТПкгкО лиОмО 
288.1. ЙігУмОбСю гия кОТОХФбОккя СТПкгкСї лиОмж еО еПйПиькФ гіиякзФ є гСвСбіТ СТПкгж 

мОзСї еПйПиькСї гіиякзж. 
ИТвОкж бжзСкОбпСї биОгж мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, язі ФзиОгОюмь гСвСбСТж 

СТПкгж еПйиі, лСбжккі гС 1 июмСвС лСгОбОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькСї гіиякзж лПТПиізж СТПкгОТіб, е язжйж ФзиОгПкС гСвСбСТж 
СТПкгж еПйиі кО лСмСпкжР Тіз, мО ікнСТйФбОмж біглСбігкжР зСкмТСиююпжР СТвОк лТС 
ФзиОгПккя кСбжХ, бкПУПккя ейік гС іУкФюпжХ гСвСбСТіб СТПкгж еПйиі мО їХ ТСеіТбОккя гС 1 
пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй, Ф язСйФ бігаФижУя еОекОпПкі ейікж. 
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ЛСТйО кОгОккя ікнСТйОоії еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж. 

ДСвСбіТ СТПкгж еПйПиь гПТдОбкСї і зСйФкОиькСї биОУкСУмі ФзиОгОємьУя еО мжлСбСю 
нСТйСю, еОмбПТгдПкСю КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

288.2. ВжзиюпПкС. 
288.3. ВжзиюпПкС. 
288.4. КСейіТ мО ФйСбж бкПУПккя СТПкгкСї лиОмж бУмОкСбиююмьУя Ф гСвСбСТі СТПкгж йід 

СТПкгСгОбоПй (биОУкжзСй) і СТПкгОТПй (зТій бжлОгзіб зСкУПТбОоії мОзжХ еПйПиькжХ 
гіиякСз ОаС бжекОккя еПйПиькжХ гіиякСз еОаТФгкПкжйж (лСмПкоіРкС еОаТФгкПкжйж) 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж). 

288.5. КСейіТ СТПкгкСї лиОмж бУмОкСбиюємьУя Ф гСвСбСТі СТПкгж, ОиП ТіпкО УФйО 
лиОмПдФ: 

288.5.1. кП йСдП аФмж йПкрСю еО ТСейіТ еПйПиькСвС лСгОмзФ: 
 гия еПйПиькжХ гіиякСз, кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ язжХ лТСбПгПкС, - Ф ТСейіТі кП 

аіиьрП 3 бігУСмзіб їХ кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж, гия еПйПиь еОвОиькСвС 
зСТжУмФбОккя - кП аіиьрП 1 бігУСмзО їХ кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж, гия 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь - кП йПкрП 0,3 бігУСмзО мО кП аіиьрП 1 бігУСмзО їХ 
кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж; 

 гия еПйПиькжХ гіиякСз, кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ язжХ кП лТСбПгПкС, - Ф ТСейіТі кП 
аіиьрП 5 бігУСмзіб кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж Сгжкжоі лиСсі Тіииі лС АбмСкСйкіР 
КПУлФаиіоі КТжй ОаС лС СаиОУмі, гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь - кП йПкрП 0,3 
бігУСмзО мО кП аіиьрП 5 бігУСмзіб кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж Сгжкжоі лиСсі Тіииі 
лС АбмСкСйкіР КПУлФаиіоі КТжй ОаС лС СаиОУмі; 

288.5.2. кП йСдП лПТПбжсФбОмж 12 бігУСмзіб кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж; 
288.5.3. йСдП лПТПбжсФбОмж вТОкжпкжР ТСейіТ СТПкгкСї лиОмж, бУмОкСбиПкжР Ф ліглФкзмі 

288.5.2, Ф ТОеі бжекОпПккя СТПкгОТя кО зСкзФТПкмкжХ еОУОгОХ; 
288.5.4. гия лОУСбжс Ф кОУПиПкжХ лФкзмОХ, язжй кОгОкС УмОмФУ віТУьзжХ, кП йСдП 

лПТПбжсФбОмж ТСейіТФ еПйПиькСвС лСгОмзФ; 
288.5.5. гия аОе СиійліРУьзСї, лОТОиійліРУьзСї мО гПниійліРУьзСї лігвСмСбзж, лПТПиіз язжХ 

еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, кП йСдП лПТПбжсФбОмж 0,1 бігУСмзО 
кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж. 

288.6. ЙиОмО еО УФаСТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз кП йСдП лПТПбжсФбОмж СТПкгкСї лиОмж. 
288.7. ЙСгОмзСбжР лПТіСг, лСТягСз СапжУиПккя СТПкгкСї лиОмж, УмТСз УлиОмж мО лСТягСз 

її еОТОХФбОккя гС аюгдПміб еОУмСУСбФємьУя біглСбігкС гС бжйСв УмОмПР 285 - 287 оьСвС 
ТСегіиФ. 

288.8. ЗО еПйПиькі гіиякзж, бжекОпПкі ожй лФкзмСй, Ф оіияХ ТСеТОХФкзФ СТПкгкСї лиОмж 
ТСейіТ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е СТПкгкСї лиОмж бжекОпОємьУя е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь, 
бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЗП кОТОХСбФємьУя СТПкгкО лиОмО еО гСвСбСТОйж СТПкгж еПйПиькжХ гіиякСз гПТдОбкСї і 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі, сСгС язжХ біглСбігкжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж ОаС СТвОкСй 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, сС егіРУкююмь ТСелСТягдПккя еПйПиькжйж гіиякзОйж 
гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі біглСбігкС гС лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ УмОммПю 122 
ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, лТжРкямС ТірПккя лТС еОмбПТгдПккя ТСаСпСвС лТСПзмФ 
еПйиПФУмТСю сСгС зСкУПТбОоії еПйПиькСї гіиякзж кО УмТСз, бжекОпПкжР ожй ТСаСпжй 
лТСПзмСй. 

ЗП кОТОХСбФємьУя СТПкгкО лиОмО еО гСвСбСТОйж СТПкгж еПйПиькжХ гіиякСз гПТдОбкСї і 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі, язі еОаТФгкПкі бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, еО лПТіСг, язжР 
лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кО язжР лТжлОгОє гОмО лСпОмзФ СаУмПдПккя 
еПйПиькСї гіиякзж СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї гіяиькСУмі, мО еОбПТрФємьУя СУмОккій пжУиСй 
йіУяоя, б язСйФ мОзі еПйПиькі гіиякзж бжекОкі лТжгОмкжйж гия бжзСТжУмОккя. 

К пОУмжкі еПйПиькжХ гіиякСз, сС ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) 
Озмжбкі аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, лПТіСг, зСиж 
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еПйПиькі гіиякзж бжекОюмьУя еОаТФгкПкжйж бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, 
бжекОпОємьУя яз лПТіСг, сС лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй, б 
язСйФ еОбПТрПкС Озмжбкі аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбО СзФлОоія кО біглСбігкіР мПТжмСТії (Ф мСйФ 
пжУиі зСиж гОмО лСпОмзФ СаУмПдПккя кПаПелПпкСї мПТжмСТії СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї 
гіяиькСУмі кОУмОє ліУия гОмж еОбПТрПккя аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії кО 
біглСбігкіР мПТжмСТії), еО ФйСбж лСгОккя лиОмкжзСй лиОмж еО еПйию еОябж гС СТвОкФ 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, біРУьзСбСї ОгйікіУмТОоії мО біРУьзСбС-ожбіиькСї ОгйікіУмТОоії 
лТС лСмПкоіРкП еОаТФгкПккя еПйПиькСї гіиякзж бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж мО 
лТжРкяммя мОзжй СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, біРУьзСбСю ОгйікіУмТОоією ОаС 
біРУьзСбС-ожбіиькСю ОгйікіУмТОоією ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж 
йіУоПбжХ лСгОмзіб і еаСТіб сСгС еПйПиькСї гіиякзж, еОекОпПкСї б мОзіР еОябі, мО 
еОбПТрФємьУя СУмОккій пжУиСй йіУяоя, б язСйФ мОзі еПйПиькі гіиякзж бжекОкі лТжгОмкжйж 
гия бжзСТжУмОккя. 

ЗП кОТОХСбФємьУя СТПкгкО лиОмО еО гСвСбСТОйж СТПкгж еПйПиькжХ гіиякСз гПТдОбкСї і 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі, язі кПлТжгОмкі гия бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ е лСмПкоіРкСю еОвТСеСю 
їХ еОаТФгкПккя бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, лТСмявСй лПТіСгФ, сС лСпжкОємьУя е 
лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кО язжР лТжлОгОє гОмО лТжРкяммя ТірПккя УіиьУьзСю, УПижскСю, 
йіУьзСю ТОгСю, біРУьзСбСю ОгйікіУмТОоією ОаС біРУьзСбС-ожбіиькСю ОгйікіУмТОоією лТС 
кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб кО лігУмОбі еОябж 
лиОмкжзО лСгОмзіб, мО еОбПТрФємьУя СУмОккій пжУиСй йіУяоя, кО язжР лТжлОгОє гОмО, сС 
кОУмОє ТОкірП, - ОаС СУмОккіР гПкь УмТСзФ, кО язжР кОгОкС ліиьвФ еі УлиОмж йіУоПбжХ 
лСгОмзіб мО еаСТіб біглСбігкС гС лТжРкямСвС ТірПккя (Ф мСйФ пжУиі е ФТОХФбОккяй ейік, 
бкПУПкжХ гС мОзСвС ТірПккя), ОаС гОмО УзОУФбОккя біглСбігкСвС ТірПккя, ОаС гОмО лСпОмзФ 
СаУмПдПккя еПйПиькСї гіиякзж СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї гіяиькСУмі пж бжекОккя еПйПиькСї 
гіиякзж лТжгОмкСю гия бжзСТжУмОккя. 

К ТОеі лСгОккя лиОмкжзСй СТПкгкСї лиОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ТірПккя 
біглСбігкСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, сС егіРУкює 
ТСелСТягдПккя еПйПиькжйж гіиякзОйж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі біглСбігкС гС 
лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ УмОммПю 122 ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, лТС еОмбПТгдПккя 
ТСаСпСвС лТСПзмФ еПйиПФУмТСю сСгС зСкУПТбОоії еПйПиькСї гіиякзж, бігСйСУмі лТС еОХСгж 
сСгС СХСТСкж еПйПиь і вТФкміб язжХ бігУФмкі Ф аОеОХ гОкжХ ікнСТйОоіРкжХ УжУмПй 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, ОаС 
ТірПккя УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж, біРУьзСбСї ОгйікіУмТОоії ОаС біРУьзСбС-ожбіиькСї 
ОгйікіУмТОоії лТС кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб кО 
лігУмОбі еОябж мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб лТС бжекОккя еПйПиькСї гіиякзж кПлТжгОмкСю гия 
бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ іе лСмПкоіРкСю еОвТСеСю її еОаТФгкПккя бжаФХСкПаПелПпкжйж 
лТПгйПмОйж, кОТОХФбОккя СТПкгкСї лиОмж гС СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй гОкжХ е 
ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ ОаС біглСбігкСї ікнСТйОоії біг УіиьУьзСї, УПижскСї, 
йіУьзСї ТОгж, біРУьзСбСї ОгйікіУмТОоії ОаС біРУьзСбС-ожбіиькСї ОгйікіУмТОоії сСгС 
лТжРкямжХ ТірПкь егіРУкюємьУя кО лігУмОбі бігСйСУмПР, кОгОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ. 

К ТОеі бжябиПккя ТСеаідкСУмПР йід гОкжйж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб мО гОкжйж, 
лігмбПТгдПкжйж лиОмкжзСй СТПкгкСї лиОмж кО лігУмОбі СТжвікОиіб ОаС кОиПдкжй пжкСй 
еОУбігпПкжХ зСліР ТірПкь біглСбігкСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, сС егіРУкює ТСелСТягдПккя еПйПиькжйж гіиякзОйж гПТдОбкСї мО 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі біглСбігкС гС лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ УмОммПю 122 ЗПйПиькСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж, лТС еОмбПТгдПккя ТСаСпСвС лТСПзмФ еПйиПФУмТСю сСгС зСкУПТбОоії 
еПйПиькСї гіиякзж ОаС ТірПкь УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж, біРУьзСбСї ОгйікіУмТОоії 
ОаС біРУьзСбС-ожбіиькСї ОгйікіУмТОоії лТС кОгОккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ 
лСгОмзіб мО еаСТіб кО лігУмОбі еОябж мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзіб лТС бжекОккя еПйПиькСї 
гіиякзж кПлТжгОмкСю гия бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ іе лСмПкоіРкСю еОвТСеСю її еОаТФгкПккя 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, зСкмТСиююпжР СТвОк, гС язСвС ебПТкФбУя лиОмкжз 
СТПкгкСї лиОмж, лТСмявСй гПУямж ТСаСпжХ гкіб егіРУкює лПТПТОХФкСз лиОмПдФ і кОгУжиОє 
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(бТФпОє) РСйФ кСбП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ТОеСй іе гПмОиькжй ТСеТОХФкзСй 
УФйж СТПкгкСї лиОмж. ЙСлПТПгкє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ббОдОємьУя 
УзОУСбОкжй (бігзижзОкжй). 

ЙТж оьСйФ ТіпкО УФйО лиОмПдФ еО мОзі еПйПиькі гіиякзж бжекОпОємьУя лТСлСТоіРкС 
зіиьзСУмі йіУяоіб, б язжХ еПйПиькО гіиякзО гПТдОбкСї пж зСйФкОиькСї биОУкСУмі аФиО 
бжекОкО лТжгОмкСю гия бжзСТжУмОккя. 

ЙПТПиіз мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ 
КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, бжекОпОємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
лСТягзФ. 

ЛмОммя 289. ІкгПзУОоія кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еПйПиь 
289.1. Дия бжекОпПккя ТСейіТФ лСгОмзФ мО СТПкгкСї лиОмж бжзСТжУмСбФємьУя кСТйОмжбкО 

вТСрСбО СоікзО еПйПиькжХ гіиякСз, Ф мСйФ пжУиі лТОбС кО язі ніежпкі СУСаж йОюмь яз 
биОУкжзж еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), е ФТОХФбОккяй зСПніоієкмО ікгПзУОоії, бжекОпПкСвС 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі еПйПиькжХ 
бігкСУжк, егіРУкює ФлТОбиіккя Ф УнПТі Соікзж еПйПиь мО еПйПиькжХ гіиякСз. 

289.2. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
еПйПиькжХ бігкСУжк, еО ікгПзУСй УлСджбпжХ оік еО лСлПТПгкіР Тіз сСТСзФ ТСеТОХСбФє 
бПижпжкФ зСПніоієкмО ікгПзУОоії кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еПйПиь (Кі), кО язжР 
ікгПзУФємьУя кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО еПйПиь і еПйПиькжХ гіиякСз, Ф мСйФ пжУиі лТОбС 
кО язі ніежпкі СУСаж йОюмь яз биОУкжзж еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), кО 1 Уіпкя лСмСпкСвС ТСзФ, 
сС бжекОпОємьУя еО нСТйФиСю: 

Кi = І : 100, 
гП І - ікгПзУ УлСджбпжХ оік еО лСлПТПгкіР Тіз. 
К ТОеі язсС ікгПзУ УлСджбпжХ оік лПТПбжсФє 115 бігУСмзіб, мОзжР ікгПзУ еОУмСУСбФємьУя 

іе екОпПккяй 115. 
КСПніоієкм ікгПзУОоії кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еПйПиь еОУмСУСбФємьУя зФйФиямжбкС 

еОиПдкС біг гОмж лТСбПгПккя кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еПйПиь, еОекОпПкСї б мПХкіпкіР 
гСзФйПкмОоії е кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еПйПиь мО еПйПиькжХ гіиякСз. 

289.3. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
еПйПиькжХ бігкСУжк, КОгО йікіУмТіб АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СаиОУкі, КжїбУьзО мО 
ЛПбОУмСлСиьУьзО йіУьзі гПТдОбкі ОгйікіУмТОоії кП ліекірП 15 Уіпкя лСмСпкСвС ТСзФ 
еОаПелПпФюмь ікнСТйФбОккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, і биОУкжзіб еПйиі мО еПйиПзСТжУмФбОпіб лТС сСТіпкФ ікгПзУОоію 
кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еПйПиь. 

ЛмОммя 290. ВжзиюпПкО. 
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КИЗДІЙ XIV. ЛЙДМІАЙЬЗІ ЙИДАМКИВІ КДЖИЖИ 

ГЙАВА 1 бжзиюпПкО. 

ГЙАВА 1. ЛЙКИПДЗА ЛИЛМДЖА ИЙИДАМККВАЗЗЯ, ИБЙІКК МА 
ЗВІМЗИЛМІ 

ЛмОммя 291. ЗОвОиькі лСиСдПккя 
291.1. К оіР виОбі бУмОкСбиююмьУя лТОбСбі еОУОгж еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж 

СлСгОмзФбОккя, СаиізФ мО ебімкСУмі, О мОзСд УлТОбияккя єгжкСвС лСгОмзФ. 
291.2. ЛлТСсПкО УжУмПйО СлСгОмзФбОккя, СаиізФ мО ебімкСУмі - СУСаижбжР йПХОкіей 

УлТОбияккя лСгОмзіб і еаСТіб, сС бУмОкСбиює еОйікФ УлиОмж СзТПйжХ лСгОмзіб і еаСТіб, 
бУмОкСбиПкжХ лФкзмСй 297.1 УмОммі 297 оьСвС КСгПзУФ, кО УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ б 
лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ оією виОбСю, е СгкСпОУкжй бПгПккяй УлТСсПкСвС СаиізФ 
мО ебімкСУмі. 

291.3. ЮТжгжпкО СУСаО пж ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь йСдП УОйСУміРкС СаТОмж 
УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, язсС мОзО СУСаО біглСбігОє бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй 
оією виОбСю, мО ТПєУмТФємьУя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ оією 
виОбСю. 

291.4. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі еОУмСУСбФюмь УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, 
СаиізФ мО ебімкСУмі, лСгіияюмьУя кО мОзі вТФлж лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ: 

1) лПТрО вТФлО - ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі кП бжзСТжУмСбФюмь лТОою кОРйОкжХ СУіа, 
егіРУкююмь бжзиюпкС ТСегТіакжР лТСгОд мСбОТіб е мСТвСбПиькжХ йіУоь кО ТжкзОХ мО/ОаС 
лТСбОгямь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь е кОгОккя лСаФмСбжХ лСУиФв кОУПиПккю і СаУяв гСХСгФ 
язжХ лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ кП лПТПбжсФє 167 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

2) гТФвО вТФлО - ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь е 
кОгОккя лСУиФв, Ф мСйФ пжУиі лСаФмСбжХ, лиОмкжзОй єгжкСвС лСгОмзФ мО/ОаС кОУПиПккю, 
бжТСакжомбС мО/ОаС лТСгОд мСбОТіб, гіяиькіУмь Ф УнПТі ТПУмСТОккСвС вСУлСгОТУмбО, еО 
ФйСбж, сС лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ біглСбігОюмь УФзФлкСУмі мОзжХ зТжмПТіїб: 

 кП бжзСТжУмСбФюмь лТОою кОРйОкжХ СУіа ОаС зіиьзіУмь СУіа, язі лПТПаФбОюмь е кжйж Ф 
мТФгСбжХ бігкСУжкОХ, СгкСпОУкС кП лПТПбжсФє 10 СУіа; 

 СаУяв гСХСгФ кП лПТПбжсФє 834 ТСейіТж йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї 
еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ. 

Дія оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТюємьУя кО ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язі кОгОюмь 
лСУПТПгкжоьзі лСУиФвж е зФлібиі, лТСгОдФ, СТПкгж мО СоікюбОккя кПТФХСйСвС йОРкО (вТФлО 
70.31 КВДД ДК 009:2005), лСУиФвж е кОгОккя гСУмФлФ гС йПТПді ІкмПТкПм, О мОзСд 
егіРУкююмь гіяиькіУмь е бжТСакжомбО, лСУмОпОккя, лТСгОдФ (ТПОиіеОоії) юбПиіТкжХ мО 
лСаФмСбжХ бжТСаіб е гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, гСТСвСоіккСвС зОйіккя, гСТСвСоіккСвС зОйіккя 
СТвОкСвПккСвС ФмбСТПккя мО кОлібгСТСвСоіккСвС зОйіккя. МОзі ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі 
кОиПдОмь бжзиюпкС гС мТПмьСї вТФлж лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ, язсС біглСбігОюмь 
бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй гия мОзСї вТФлж; 

3) мТПмя вТФлО - ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі язі кП бжзСТжУмСбФюмь лТОою кОРйОкжХ СУіа 
ОаС зіиьзіУмь СУіа, язі лПТПаФбОюмь е кжйж Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ, кП СайПдПкО мО юТжгжпкі 
СУСаж УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя аФгь-язСї СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї нСТйж, Ф язжХ лТСмявСй 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ СаУяв гСХСгФ кП лПТПбжсФє 1167 ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

4) пПмбПТмО вТФлО - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мСбОТСбжТСакжзж: 
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О) юТжгжпкі СУСаж кПеОиПдкС біг СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї нСТйж, Ф язжХ пОУмзО 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО еО лСлПТПгкіР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз 
гСТібкює ОаС лПТПбжсФє 75 бігУСмзіб; 

а) ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі лТСбОгямь гіяиькіУмь бжзиюпкС б йПдОХ нПТйПТУьзСвС 
вСУлСгОТУмбО, еОТПєУмТСбОкСвС біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС нПТйПТУьзП 
вСУлСгОТУмбС", еО ФйСбж бжзСкОккя УФзФлкСУмі мОзжХ бжйСв: 

 егіРУкююмь бжзиюпкС бжТСсФбОккя, бігвСгСбФбОккя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї 
лТСгФзоії, еажТОккя, бжиСб, лПТПТСазФ мОзСї биОУкСбжТСсПкСї ОаС бігвСгСбОкСї 
лТСгФзоії мО її лТСгОд; 

 лТСбОгямь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь (зТій лСУмОпОккя) еО йіУоПй лСгОмзСбСї ОгТПУж; 
 кП бжзСТжУмСбФюмь лТОою кОРйОкжХ СУіа; 
 пиПкОйж нПТйПТУьзСвС вСУлСгОТУмбО мОзСї ніежпкСї СУСаж є ижрП пиПкж її Уій'ї Ф 

бжекОпПккі пОУмжкж гТФвСї УмОммі 3 ЛійПРкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 
 лиСсО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь мО/ОаС еПйПиь бСгкСвС нСкгФ Ф биОУкСУмі мО/ОаС 

зСТжУмФбОккі пиПкіб нПТйПТУьзСвС вСУлСгОТУмбО УмОкСбжмь кП йПкрП 0,5 вПзмОТО, 
ОиП кП аіиьрП 20 вПзмОТіб УФзФлкС; 

5) бжзиюпПкС. 
6) бжзиюпПкС. 
291.4.1. ЙТж ТСеТОХФкзФ еОвОиькСї зіиьзСУмі СУіа, язі лПТПаФбОюмь Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ 

е лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ - ніежпкСю СУСаСю, кП бТОХСбФюмьУя кОРйОкі лТОоібкжзж, язі 
лПТПаФбОюмь Ф біглФУмоі Ф еб'яезФ е бОвімкіУмю і лСиСвОйж мО Ф біглФУмоі лС гСвиягФ еО 
гжмжкСю гС гСУявкПккя кПю лПТПгаОпПкСвС еОзСкСгОбУмбСй бізФ, О мОзСд лТОоібкжзж, 
лТжебОкі кО біРУьзСбФ УиФдаФ ліг пОУ йСаіиіеОоії, кО СУСаижбжР лПТіСг. 

ЙТж ТСеТОХФкзФ УПТПгкьССаиізСбСї зіиьзСУмі лТОоібкжзіб еОУмСУСбФємьУя бжекОпПккя, 
бУмОкСбиПкП ожй КСгПзУСй. 

291.4.2. К УПиПзоіРкжХ оПкмТОХ, кО ліглТжєйУмбОХ (б Са'єгкОккяХ) е лиПйіккСї УлТОбж Ф 
мбОТжккжомбі гС лТСгФзоії биОУкСвС бжТСакжомбО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
мСбОТСбжТСакжзО мОзСд кОиПдОмь лиПйіккі (вПкПмжпкі) ТПУФТУж, лТжгаОкі б ікржХ 
УПиПзоіРкжХ оПкмТОХ, кО ліглТжєйУмбОХ (б Са'єгкОккяХ) іе лиПйіккСї УлТОбж Ф мбОТжккжомбі 
мО ТПОиіеСбОкі бімпжекякжй ліглТжєйУмбОй гия СУійПкіккя йОмСпкСвС лСвСиіб'я мбОТжк. 

291.4.3. ЯзсС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжР мСбОТСбжТСакжз ФмбСТюємьУя рияХСй еижммя, 
лПТПмбСТПккя, лСгіиФ ОаС бжгіиПккя евігкС е біглСбігкжйж кСТйОйж МжбіиькСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж, мС кСТйО сСгС гСмТжйОккя пОУмзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО, 
язО гСТібкює ОаС лПТПбжсФє 75 бігУСмзіб еО лСлПТПгкіР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, 
лСржТюємьУя кО: 

 ФУіХ СУіа СзТПйС, язі еижбОюмьУя; 
 зСдкФ СзТПйФ СУСаФ, ФмбСТПкФ рияХСй лСгіиФ ОаС бжгіиФ; 
 СУСаФ, ФмбСТПкФ рияХСй лПТПмбСТПккя. 

ЯзсС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжР мСбОТСбжТСакжз ТПСТвОкіеФємьУя рияХСй лТжєгкОккя 
евігкС е біглСбігкжйж кСТйОйж МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, мС кСТйО сСгС гСмТжйОккя 
пОУмзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО, язО гСТібкює 75 бігУСмзіб еО 
лСлПТПгкіР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, лСржТюємьУя кО ФУіХ ФпОУкжзіб мОзСї ТПСТвОкіеОоії. 

291.4.4. ЛіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мСбОТСбжТСакжзж, ФмбСТПкі рияХСй еижммя, йСдФмь аФмж 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ б Тіз ФмбСТПккя, язсС пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
мСбОТСбжТСакжомбО, СмТжйОкО еО лСлПТПгкіР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз бУійО 
мСбОТСбжТСакжзОйж, язі аТОиж ФпОУмь Ф їХ ФмбСТПккі мО аФиж лТжлжкПкі б ТПеФиьмОмі еижммя, 
гСТібкює ОаС лПТПбжсФє 75 бігУСмзіб. 

291.4.5. ЛіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мСбОТСбжТСакжзж - юТжгжпкі СУСаж, ФмбСТПкі рияХСй 
лПТПмбСТПккя лиОмкжзО лСгОмзФ, йСдФмь аФмж лиОмкжзОйж лСгОмзФ б Тіз лПТПмбСТПккя, 
язсС пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО, СмТжйОкО еО лСлПТПгкіР 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, гСТібкює ОаС лПТПбжсФє 75 бігУСмзіб. 
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291.4.6. ЛіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мСбОТСбжТСакжзж, ФмбСТПкі рияХСй лСгіиФ ОаС бжгіиПккя, 
йСдФмь аФмж лиОмкжзОйж лСгОмзФ е кОУмФлкСвС ТСзФ, язсС пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
мСбОТСбжТСакжомбО, СмТжйОкО еО лСлПТПгкіР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, гСТібкює ОаС 
лПТПбжсФє 75 бігУСмзіб. 

291.4.7. ЗСбСФмбСТПкі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мСбОТСбжТСакжзж - юТжгжпкі СУСаж йСдФмь 
аФмж лиОмкжзОйж лСгОмзФ е кОУмФлкСвС ТСзФ, язсС пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
мСбОТСбжТСакжомбО, СмТжйОкО еО лСлПТПгкіР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, гСТібкює ОаС 
лПТПбжсФє 75 бігУСмзіб, О ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі - Ф Тіз гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

291.5. ЗП йСдФмь аФмж лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - мТПмьСї вТФл: 
291.5.1. УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя (юТжгжпкі СУСаж мО ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі), язі 

егіРУкююмь: 
1) гіяиькіУмь е СТвОкіеОоії, лТСбПгПккя ОеОТмкжХ івСТ, иСмПТПР (зТій ТСелСбУюгдПккя 

иСмПТПР), лОТі (аФзйПзПТУьзП лОТі, лОТі мСмОиіеОмСТО); 
2) Сайік ікСеПйкСї бОиюмж; 
3) бжТСакжомбС, ПзУлСТм, ійлСТм, лТСгОд лігОзожекжХ мСбОТіб (зТій ТСегТіакСвС лТСгОдФ 

лОижбкС-йОУмжиькжХ йОмПТіОиіб б єйкСУмяХ гС 20 иімТіб мО гіяиькСУмі ніежпкжХ СУіа, 
лСб'яеОкСї е ТСегТіакжй лТСгОдПй лжбО, УжгТФ, лПТі (аПе гСгОккя УлжТмФ) мО УмСиСбжХ бжк); 

4) бжгСаФмСз, бжТСакжомбС, ТПОиіеОоію гСТСвСоіккжХ йПмОиіб і гСТСвСоіккСвС зОйіккя, Ф 
мСйФ пжУиі СТвОкСвПккСвС ФмбСТПккя (зТій бжТСакжомбО, лСУмОпОккя, лТСгОдФ (ТПОиіеОоії) 
юбПиіТкжХ мО лСаФмСбжХ бжТСаіб е гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, гСТСвСоіккСвС зОйіккя, 
гСТСвСоіккСвС зОйіккя СТвОкСвПккСвС ФмбСТПккя мО кОлібгСТСвСоіккСвС зОйіккя); 

5) бжгСаФмСз, ТПОиіеОоію зСТжУкжХ зСлОижк, зТій ТПОиіеОоії зСТжУкжХ зСлОижк йіУоПбСвС 
екОпПккя; 

6) гіяиькіУмь Ф УнПТі нікОкУСбСвС лСУПТПгкжомбО, зТій гіяиькСУмі Ф УнПТі УмТОХФбОккя, 
язО егіРУкюємьУя УмТОХСбжйж ОвПкмОйж, бжекОпПкжйж ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмТОХФбОккя", 
УюТбПРєТОйж, ОбОТіРкжйж зСйіУОТОйж мО ОгдОУмПТОйж, бжекОпПкжйж ТСегіиСй III оьСвС 
КСгПзУФ; 

7) гіяиькіУмь е ФлТОбиіккя ліглТжєйУмбОйж; 
8) гіяиькіУмь е кОгОккя лСУиФв лСрмж (зТій зФТ'єТУьзСї гіяиькСУмі), гіяиькіУмь е кОгОккя 

лСУиФв нізУСбОкСвС мПиПнСккСвС еб'яезФ е лТОбСй мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя мО 
ПзУлиФОмОоії мПиПзСйФкізОоіРкжХ йПТПд і кОгОккя б зСТжУмФбОккя зОкОиіб ПиПзмТСеб'яезФ 
(йіУоПбСвС, йідйіУьзСвС, йідкОТСгкСвС), гіяиькіУмь е кОгОккя лСУиФв нізУСбОкСвС 
мПиПнСккСвС еб'яезФ е бжзСТжУмОккяй аПелТСбСгСбСвС гСУмФлФ гС мПиПзСйФкізОоіРкСї 
йПТПді е лТОбСй мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя і кОгОккя б зСТжУмФбОккя зОкОиіб 
ПиПзмТСеб'яезФ (йіУоПбСвС, йідйіУьзСвС, йідкОТСгкСвС), гіяиькіУмь е кОгОккя лСУиФв 
ТФХСйСвС (йСаіиькСвС) мПиПнСккСвС еб'яезФ е лТОбСй мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя мО 
ПзУлиФОмОоії мПиПзСйФкізОоіРкжХ йПТПд і кОгОккя б зСТжУмФбОккя зОкОиіб ПиПзмТСеб'яезФ, 
гіяиькіУмь е кОгОккя лСУиФв е мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя мО ПзУлиФОмОоії 
мПиПзСйФкізОоіРкжХ йПТПд, йПТПд ПніТкСвС мПиП- і ТОгіСйСбиПккя, лТСбСгСбСвС 
ТОгіСйСбиПккя мО мПиПйПТПд; 

9) гіяиькіУмь е лТСгОдФ лТПгйПміб йжУмПомбО мО ОкмжзбОТіОмФ, гіяиькіУмь е СТвОкіеОоії 
мСТвіб (ОФзоіСкіб) бжТСаОйж йжУмПомбО, лТПгйПмОйж зСиПзоіСкФбОккя ОаС ОкмжзбОТіОмФ; 

10) гіяиькіУмь е СТвОкіеОоії, лТСбПгПккя вОУмТСиькжХ еОХСгіб; 
291.5.2. ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі егіРУкююмь мПХкіпкі бжлТСаФбОккя мО 

гСУиігдПккя (вТФлО 74.3 КВДД ДК 009:2005), гіяиькіУмь Ф УнПТі ОФгжмФ; 
291.5.3. ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі кОгОюмь б СТПкгФ еПйПиькі гіиякзж, еОвОиькО 

лиСсО язжХ лПТПбжсФє 0,2 вПзмОТО, джмиСбі лТжйісПккя мО/ОаС їХ пОУмжкж, еОвОиькО лиСсО 
язжХ лПТПбжсФє 400 збОгТОмкжХ йПмТіб, кПджмиСбі лТжйісПккя (УлСТФгж, аФгібиі) мО/ОаС їХ 
пОУмжкж, еОвОиькО лиСсО язжХ лПТПбжсФє 900 збОгТОмкжХ йПмТіб; 

291.5.4. УмТОХСбі (лПТПУмТОХСбі) аТСзПТж, аОкзж, зТПгжмкі Уліизж, иСйаОТгж, иіежквСбі 
зСйлОкії, гСбіТпі мСбОТжУмбО, УмТОХСбі зСйлОкії, ФУмОкСбж кОзСлжпФбОиькСвС лПкУіРкСвС 
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еОаПелПпПккя, ікбПУмжоіРкі нСкгж і зСйлОкії, ікрі нікОкУСбі ФУмОкСбж, бжекОпПкі еОзСкСй; 
ТПєУмТОмСТж оіккжХ лОлПТіб; 

291.5.5. УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ УФзФлкіУмь пОУмСз, сС 
кОиПдОмь юТжгжпкжй СУСаОй, язі кП є лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ, гСТібкює ОаС 
лПТПбжсФє 25 бігУСмзіб; 

291.5.6. лТПгУмОбкжомбО, ніиії, біггіиПккя мО ікрі бігСзТПйиПкі лігТСегіиж юТжгжпкСї 
СУСаж, язО кП є лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ; 

291.5.7. ніежпкі мО юТжгжпкі СУСаж - кПТПежгПкмж; 
291.5.8. лиОмкжзж лСгОмзіб, язі кО гПкь лСгОккя еОябж лТС ТПєУмТОоію лиОмкжзСй 

єгжкСвС лСгОмзФ йОюмь лСгОмзСбжР аСТв, зТій аПекОгіРкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ, сС бжкжз 
бкОУиігСз гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж (нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк). 

291.51. ЗП йСдФмь аФмж лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж: 
291.51.1. УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, Ф язжХ лСкОг 50 бігУСмзіб гСХСгФ, СмТжйОкСвС біг 

лТСгОдФ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії биОУкСвС бжТСакжомбО мО лТСгФзміб її лПТПТСазж, 
УмОкСбжмь гСХіг біг ТПОиіеОоії гПзСТОмжбкжХ ТСУижк (еО бжкямзСй еТіеОкжХ збіміб, 
бжТСсПкжХ кО ФвіггяХ, язі кОиПдОмь УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСйФ мСбОТСбжТСакжзФ кО лТОбі 
биОУкСУмі ОаС кОгОкі РСйФ б зСТжУмФбОккя, мО лТСгФзміб їХ лПТПТСазж), гжзжХ мбОТжк і 
лмОХіб, ХФмТякжХ бжТСаіб і ХФмТО (зТій ХФмТСбСї УжТСбжкж); 

УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, гіяиькіУмь язжХ евігкС е КВДД-2010 бігкСУжмьУя гС зиОУіб 
01.47 (ТСебПгПккя УбіРУьзСї лмжоі), 01.49 (б пОУмжкі ТСебПгПккя мО бжТСсФбОккя лПТПлПиіб і 
УмТОФУіб) мО 10.12 (бжТСакжомбС й'яУО УбіРУьзСї лмжоі); 

291.51.2. УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, сС лТСбОгямь гіяиькіУмь е бжТСакжомбО лігОзожекжХ 
мСбОТіб, зТій бжкСйОмПТіОиіб бжкСвТОгкжХ (зСгж евігкС е ККМ ЗДД 2204 29 - 2204 30), 
бжТСаиПкжХ кО ліглТжєйУмбОХ лПТбжккСвС бжкСТСаУмбО гия ліглТжєйУмб бмСТжккСвС 
бжкСТСаУмбО, язі бжзСТжУмСбФюмь мОзі бжкСйОмПТіОиж гия бжТСакжомбО вСмСбСї лТСгФзоії, 
бжкСйОмПТіОиіб бжкСвТОгкжХ (зСгж евігкС е ККМ ЗДД 2204 29 - 2204 30), бжТСаиПкжХ кО 
ліглТжєйУмбОХ лПТбжккСвС бжкСТСаУмбО, язі ПзУлСТмФюмьУя ожйж ліглТжєйУмбОйж, бжк 
бжкСвТОгкжХ, бжк лиСгСбС-явігкжХ мО/ОаС кОлСїб йПгСбжХ, бжТСаиПкжХ мО ТСеижмжХ Ф 
УлСджбпФ мОТФ йОижйж бжТСакжомбОйж бжкСТСакСї лТСгФзоії е бжкСйОмПТіОиіб бжзиюпкС 
биОУкСвС бжТСакжомбО (кП лТжгаОкжХ), СмТжйОкжХ рияХСй лПТПТСазж лиСгіб, явіг, 
бжкСвТОгФ, йПгФ биОУкСвС бжТСакжомбО, О мОзСд зТій ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, бжТСаиПкСї 
збОиінізСбОкжйж зСвПкПТОоіРкжйж ФУмОкСбзОйж мО/ОаС е бігкСбиюбОкжХ гдПТПи ПкПТвії (еО 
ФйСбж, сС гСХіг біг ТПОиіеОоії мОзСї ПкПТвії кП лПТПбжсФє 25 бігУСмзіб гСХСгФ біг ТПОиіеОоії 
лТСгФзоії (мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв) мОзСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя); 

291.51.3. УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, язжР УмОкСй кО 1 Уіпкя аОеСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ йОє 
лСгОмзСбжР аСТв, еО бжкямзСй аПекОгіРкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ, язжР бжкжз бкОУиігСз гії 
СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж (нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк). 

291.6. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - мТПмьСї вТФл лСбжккі егіРУкюбОмж ТСеТОХФкзж 
еО бігбОкмОдПкі мСбОТж (бжзСкОкі ТСаСмж, кОгОкі лСУиФвж) бжзиюпкС б вТСрСбіР нСТйі - 
вСмібзСбіР ОаС аПевСмібзСбіР (Ф мСйФ пжУиі е бжзСТжУмОккяй ПиПзмТСккжХ вТСрПР). 

291.7. Дия оіиПР оієї виОбж ліг лСаФмСбжйж лСУиФвОйж кОУПиПккю, язі кОгОюмьУя лПТрСю 
мО гТФвСю вТФлОйж лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ, ТСеФйіюмьУя мОзі бжгж лСУиФв: 

1) бжвСмСбиПккя беФммя еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
2) лСУиФвж е ТПйСкмФ беФммя; 
3) бжвСмСбиПккя рбПРкжХ бжТСаіб еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
4) бжвСмСбиПккя бжТСаіб іе рзіТж еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
5) бжвСмСбиПккя бжТСаіб е ХФмТО еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
6) бжвСмСбиПккя УлігкьСвС СгявФ еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
7) бжвСмСбиПккя мПзУмжиькжХ бжТСаіб мО мПзУмжиькСї вОиОкмПТПї еО ікгжбігФОиькжй 

еОйСбиПккяй; 
8) бжвСмСбиПккя вСиСбкжХ ФаСТіб еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
9) гСгОмзСбі лСУиФвж гС бжвСмСбиПккя бжТСаіб еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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10) лСУиФвж е ТПйСкмФ СгявФ мО лСаФмСбжХ мПзУмжиькжХ бжТСаіб; 
11) бжвСмСбиПккя мО б'яеОккя мТжзСмОдкжХ бжТСаіб еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
12) лСУиФвж е ТПйСкмФ мТжзСмОдкжХ бжТСаіб; 
13) бжвСмСбиПккя зжижйіб мО зжижйСбжХ бжТСаіб еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
14) лСУиФвж е ТПйСкмФ мО ТПУмОбТОоії зжижйіб мО зжижйСбжХ бжТСаіб; 
15) бжвСмСбиПккя рзіТякжХ вОиОкмПТПРкжХ мО гСТСдкіХ бжТСаіб еО ікгжбігФОиькжй 

еОйСбиПккяй; 
16) лСУиФвж е ТПйСкмФ рзіТякжХ вОиОкмПТПРкжХ мО гСТСдкіХ бжТСаіб; 
17) бжвСмСбиПккя йПаиіб еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
18) лСУиФвж е ТПйСкмФ, ТПУмОбТОоії мО лСкСбиПккя йПаиіб; 
19) бжвСмСбиПккя мПУияТУьзжХ мО УмСияТкжХ бжТСаіб еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
20) мПХкіпкП СаУиФвСбФбОккя мО ТПйСкм ОбмСйСаіиіб, йСмСожзиіб, йСмСТСиПТіб і йСлПгіб 

еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
21) лСУиФвж е ТПйСкмФ ТОгіСмПиПбіеіРкСї мО ікрСї ОФгіС- і бігПСОлОТОмФТж; 
22) лСУиФвж е ТПйСкмФ ПиПзмТСлСаФмСбСї мПХкізж мО ікржХ лСаФмСбжХ лТжиОгіб; 
23) лСУиФвж е ТПйСкмФ вСгжккжзіб; 
24) лСУиФвж е ТПйСкмФ бПиСУжлПгіб; 
25) лСУиФвж е мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя і ТПйСкмФ йФежпкжХ ікУмТФйПкміб; 
26) бжвСмСбиПккя йПмОиСбжТСаіб еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
27) лСУиФвж е ТПйСкмФ ікржХ лТПгйПміб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, гСйОркьСвС бджмзФ мО 

йПмОиСбжТСаіб; 
28) бжвСмСбиПккя юбПиіТкжХ бжТСаіб еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
29) лСУиФвж е ТПйСкмФ юбПиіТкжХ бжТСаіб; 
30) лТСзОм ТПпПР СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя мО лСаФмСбжХ мСбОТіб; 
31) лСУиФвж е бжзСкОккя нСмСТСаім; 
32) лСУиФвж е СаТСаиПккя лиібСз; 
33) лСУиФвж е лТОккя, СаТСаиПккя аіижекж мО ікржХ мПзУмжиькжХ бжТСаіб; 
34) лСУиФвж е пжсПккя мО нОТаФбОккя мПзУмжиькжХ, мТжзСмОдкжХ і ХФмТСбжХ бжТСаіб; 
35) бжпжкзО ХФмТСбжХ рзФТ еО ікгжбігФОиькжй еОйСбиПккяй; 
36) лСУиФвж лПТФзОТПкь; 
37) ТжмФОиькі лСУиФвж; 
38) лСУиФвж, лСб'яеОкі е УіиьУьзжй мО иіУСбжй вСУлСгОТУмбСй; 
39) лСУиФвж гСйОркьСї лТжУиФвж; 
40) лСУиФвж, лСб'яеОкі е СпжсПккяй мО лТжажТОккяй лТжйісПкь еО ікгжбігФОиькжй 

еОйСбиПккяй. 

ЛмОммя 292. ЙСТягСз бжекОпПккя гСХСгіб мО їХ УзиОг гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ 
лПТрСї - мТПмьСї вТФл 

292.1. ДСХСгСй лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ є: 
1) гия ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя - гСХіг, СмТжйОкжР лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) 

лПТіСгФ б вТСрСбіР нСТйі (вСмібзСбіР мО/ОаС аПевСмібзСбіР); йОмПТіОиькіР ОаС 
кПйОмПТіОиькіР нСТйі, бжекОпПкіР лФкзмСй 292.3 оієї УмОммі. ЙТж оьСйФ гС гСХСгФ кП 
бзиюпОюмьУя СмТжйОкі мОзСю ніежпкСю СУСаСю лОУжбкі гСХСгж Ф бжвиягі лТСоПкміб, 
гжбігПкгіб, ТСяимі, УмТОХСбі бжлиОмж і бігрзСгФбОккя, гСХСгж Ф бжвиягі аюгдПмкжХ вТОкміб, 
О мОзСд гСХСгж, СмТжйОкі біг лТСгОдФ ТФХСйСвС мО кПТФХСйСвС йОРкО, язП кОиПджмь кО 
лТОбі биОУкСУмі ніежпкіР СУСаі мО бжзСТжУмСбФємьУя б її вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі; 

2) гия юТжгжпкСї СУСаж - аФгь-язжР гСХіг, бзиюпОюпж гСХіг лТПгУмОбкжомб, ніиіР, 
біггіиПкь мОзСї юТжгжпкСї СУСаж, СмТжйОкжР лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ б 
вТСрСбіР нСТйі (вСмібзСбіР мО/ОаС аПевСмібзСбіР); йОмПТіОиькіР ОаС кПйОмПТіОиькіР нСТйі, 
бжекОпПкіР лФкзмСй 292.3 оієї УмОммі. 
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292.2. ЙТж лТСгОдФ СУкСбкжХ еОУСаіб юТжгжпкжйж СУСаОйж - лиОмкжзОйж єгжкСвС 
лСгОмзФ гСХіг бжекОпОємьУя яз УФйО зСрміб, СмТжйОкжХ біг лТСгОдФ мОзжХ СУкСбкжХ 
еОУСаіб. 

ЯзсС СУкСбкі еОУСаж лТСгОкі ліУия їХ бжзСТжУмОккя лТСмявСй 12 зОиПкгОТкжХ йіУяоіб е 
гкя ббПгПккя б ПзУлиФОмОоію, гСХіг бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід УФйСю зСрміб, СмТжйОкСю 
біг лТСгОдФ мОзжХ СУкСбкжХ еОУСаіб, мО їХ еОижрзСбСю аОиОкУСбСю бОТміУмю, сС УзиОиОУя 
кО гПкь лТСгОдФ. 

292.3. ДС УФйж гСХСгФ лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ бзиюпОємьУя бОТміУмь аПеСлиОмкС 
СмТжйОкжХ лТСмявСй ебімкСвС лПТіСгФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв). 

БПеСлиОмкС СмТжйОкжйж ббОдОюмьУя мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж), кОгОкі лиОмкжзФ єгжкСвС 
лСгОмзФ евігкС е лжУьйСбжйж гСвСбСТОйж гОТФбОккя мО ікржйж лжУьйСбжйж гСвСбСТОйж, 
ФзиОгПкжйж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, еО язжйж кП лПТПгаОпПкС вТСрСбСї ОаС ікрСї 
зСйлПкУОоії бОТмСУмі мОзжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) пж їХ лСбПТкПккя, О мОзСд мСбОТж, 
лПТПгОкі лиОмкжзФ єгжкСвС лСгОмзФ кО біглСбігОиькП еаПТівОккя і бжзСТжУмОкі мОзжй 
лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ. 

ДС УФйж гСХСгФ лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язжР є лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь еО ебімкжР лПТіСг мОзСд бзиюпОємьУя УФйО зТПгжмСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі, 
еО язСю йжкФб УмТСз лСеСбкСї гОбкСУмі. 

ДС УФйж гСХСгФ лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж (юТжгжпкі СУСаж) еО ебімкжР 
лПТіСг бзиюпОємьУя бОТміУмь ТПОиіеСбОкжХ лТСмявСй ебімкСвС лПТіСгФ мСбОТіб (ТСаім, 
лСУиФв), еО язі СмТжйОкО лСлПТПгкя СлиОмО (ОбОкУ) Ф лПТіСг УлиОмж ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, 
бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

292.4. К ТОеі кОгОккя лСУиФв, бжзСкОккя ТСаім еО гСвСбСТОйж гСТФпПккя, зСйіУії, 
мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя ОаС еО ОвПкмУьзжйж гСвСбСТОйж гСХСгСй є УФйО СмТжйОкСї 
бжкОвСТСгж лСбіТПкСвС (ОвПкмО). 

292.5. ДСХіг, бжТОдПкжР б ікСеПйкіР бОиюмі, лПТПТОХСбФємьУя Ф вТжбкяХ еО СніоіРкжй 
зФТУСй вТжбкі гС ікСеПйкСї бОиюмж, бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж кО гОмФ 
СмТжйОккя мОзСвС гСХСгФ. 

292.6. ДОмСю СмТжйОккя гСХСгФ лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ є гОмО кОгХСгдПккя зСрміб 
лиОмкжзФ єгжкСвС лСгОмзФ Ф вТСрСбіР (вСмібзСбіР ОаС аПевСмібзСбіР) нСТйі, гОмО ліглжУОккя 
лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ ОзмО лТжРйОккя-лПТПгОпі аПеСлиОмкС СмТжйОкжХ мСбОТіб 
(ТСаім, лСУиФв). Дия лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язжР є лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, гОмСю СмТжйОккя гСХСгФ є гОмО УлжУОккя зТПгжмСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі, 
еО язСю йжкФб УмТСз лСеСбкСї гОбкСУмі. 

Дия лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж (юТжгжпкі СУСаж) гОмСю СмТжйОккя гСХСгФ 
мОзСд є гОмО бігбОкмОдПккя мСбОТіб (бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв), еО язі СмТжйОкО 
лСлПТПгкя СлиОмО (ОбОкУ) Ф лПТіСг УлиОмж ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 

292.7. К ТОеі егіРУкПккя мСТвібиі мСбОТОйж ОаС лСУиФвОйж е бжзСТжУмОккяй мСТвСбПиькжХ 
ОбмСйОміб пж ікрСвС лСгіакСвС СаиОгкОккя, сС кП лПТПгаОпОє кОябкСУмі ТПєУмТОмСТО 
ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкСвС ТПєУмТОмСТО ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, гОмСю 
СмТжйОккя гСХСгФ ббОдОємьУя гОмО бжиФпПккя е мОзжХ мСТвСбПиькжХ ОлОТОміб мО/ОаС 
лСгіакСвС СаиОгкОккя вТСрСбСї бжТФпзж. 

292.8. К ТОеі язсС мСТвібия мСбОТОйж (ТСаСмОйж, лСУиФвОйж) пПТПе мСТвСбПиькі ОбмСйОмж 
егіРУкюємьУя е бжзСТжУмОккяй дПмСкіб, зОТмСз мО/ОаС ікржХ еОйіккжзіб вТСрСбжХ екОзіб, 
бжТОдПкжХ Ф вТСрСбіР Сгжкжоі КзТОїкж, гОмСю СмТжйОккя гСХСгФ ббОдОємьУя гОмО лТСгОдФ 
мОзжХ дПмСкіб, зОТмСз мО/ОаС ікржХ еОйіккжзіб вТСрСбжХ екОзіб, бжТОдПкжХ Ф вТСрСбіР 
Сгжкжоі КзТОїкж. 

292.9. ДСХСгж ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ, СмТжйОкі б ТПеФиьмОмі 
лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мО СлСгОмзСбОкі евігкС е оією виОбСю, кП 
бзиюпОюмьУя гС УзиОгФ еОвОиькСвС ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ ніежпкСї СУСаж, 
бжекОпПкСвС біглСбігкС гС ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ. 
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292.10. ЗП є гСХСгСй УФйж лСгОмзіб і еаСТіб, ФмТжйОкі (кОТОХСбОкі) лиОмкжзСй єгжкСвС 
лСгОмзФ ліг пОУ егіРУкПккя кжй нФкзоіР лСгОмзСбСвС ОвПкмО, О мОзСд УФйж єгжкСвС бкПУзФ 
кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя, кОТОХСбОкі лиОмкжзСй єгжкСвС 
лСгОмзФ біглСбігкС гС еОзСкФ. 

292.11. ДС УзиОгФ гСХСгФ, бжекОпПкСвС оією УмОммПю, кП бзиюпОюмьУя: 
1) УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь; 
2) УФйж зСрміб, СмТжйОкжХ еО бкФмТіркійж ТСеТОХФкзОйж йід УмТФзмФТкжйж лігТСегіиОйж 

лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ; 
3) УФйж нікОкУСбСї гСлСйСвж, кОгОкСї кО лСбСТСмкіР СУкСбі, СмТжйОкСї мО лСбПТкПкСї 

лТСмявСй 12 зОиПкгОТкжХ йіУяоіб е гкя її СмТжйОккя, мО УФйж зТПгжміб; 
4) УФйж зСрміб оіиьСбСвС лТжекОпПккя, сС кОгіРриж біг ЙПкУіРкСвС нСкгФ мО ікржХ 

нСкгіб еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя, е аюгдПміб ОаС 
гПТдОбкжХ оіиьСбжХ нСкгіб, Ф мСйФ пжУиі б йПдОХ гПТдОбкжХ ОаС йіУоПбжХ лТСвТОй; 

5) УФйж зСрміб (ОбОкУ, лПТПгСлиОмО), сС лСбПТмОюмьУя лСзФлою мСбОТФ (ТСаім, лСУиФв) - 
лиОмкжзФ єгжкСвС лСгОмзФ мО/ОаС лСбПТмОюмьУя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ лСзФлою 
мСбОТФ (ТСаім, лСУиФв), язсС мОзП лСбПТкПккя бігаФбОємьУя бкОУиігСз лСбПТкПккя мСбОТФ, 
ТСеіТбОккя гСвСбСТФ ОаС еО ижУмСй-еОябСю лТС лСбПТкПккя зСрміб; 

6) УФйж зСрміб, сС кОгіРриж яз СлиОмО мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), ТПОиіеСбОкжХ Ф лПТіСг 
УлиОмж ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, бОТміУмь язжХ аФиО бзиюпПкО 
гС гСХСгФ юТжгжпкСї СУСаж лТж СапжУиПккі лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб ОаС 
еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя; 

7) УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС кОгіРриж Ф бОТмСУмі мСбОТіб (бжзСкОкжХ ТСаім, 
кОгОкжХ лСУиФв), бігбОкмОдПкжХ (лСУмОбиПкжХ) Ф лПТіСг УлиОмж ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, 
бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй; 

8) УФйж зСрміб мО бОТміУмь йОРкО, бкПУПкі еОУкСбкжзОйж ОаС ФпОУкжзОйж лиОмкжзО 
єгжкСвС лСгОмзФ гС УмОмФмкСвС зОлімОиФ мОзСвС лиОмкжзО; 

9) УФйж зСрміб Ф пОУмжкі кОгйіТкС УлиОпПкжХ лСгОмзіб і еаСТіб, бУмОкСбиПкжХ ожй 
КСгПзУСй, мО УФйж єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 
УмТОХФбОккя, сС лСбПТмОюмьУя лиОмкжзФ єгжкСвС лСгОмзФ е аюгдПміб ОаС гПТдОбкжХ 
оіиьСбжХ нСкгіб; 

10) гжбігПкгж, СмТжйОкі лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ - юТжгжпкСю СУСаСю біг ікржХ 
лиОмкжзіб лСгОмзіб, СлСгОмзСбОкі б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй; 

11) аПеСлиОмкС кОгОкі (лПТПгОкі) СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф 
УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС 
кжХ, кО зСТжУмь УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь иіоПкеію кО лТСбОгдПккя 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е йПгжпкСї лТОзмжзж гия бжзСкОккя лТСвТОй мО егіРУкПккя 
оПкмТОиіеСбОкжХ еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я, еО ФйСбж язсС: 

1) мОзі мСбОТж кО гПкь ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТС їХ еОзФлібию аФиж бзиюпПкі гС ЙПТПиізФ 
иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ, сС еОзФлСбФюмьУя еО 
зСрмж гПТдОбкСвС аюгдПмФ гия бжзСкОккя лТСвТОй мО егіРУкПккя оПкмТОиіеСбОкжХ 
еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, мО 

2) мОзі мСбОТж аФиж лТжгаОкі СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі 
СХСТСкж егСТСб'я, еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ, лПТПгаОпПкжХ гия бжзСкОккя 
лТСвТОй мО егіРУкПккя оПкмТОиіеСбОкжХ еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я ОаС еО зСрмж вТОкміб 
(УФавТОкміб) гия бжзСкОккя лТСвТОй ГиСаОиькСвС нСкгФ гия аСТСмьаж іе ЛЗІДСй, 
мФаПТзФиьСеСй мО йОияТією б КзТОїкі біглСбігкС гС еОзСкФ. 

К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ 
еОУСаіб гС кжХ лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО 
кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ єгжкСвС 
лСгОмзФ еО УмОбзСю, лПТПгаОпПкСю лФкзмСй 293.5 УмОммі 293 оьСвС КСгПзУФ; 

12) УФйж зСрміб мО бОТміУмь йОРкО, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ - юТжгжпкСю СУСаСю Ф 
бжвиягі аюгдПмкСвС вТОкмФ, еО ФйСбж РСвС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя. 
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К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя кОгОкСвС аюгдПмкСвС вТОкмФ лиОмкжз лСгОмзФ - 
юТжгжпкО СУСаО еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО кОУиігзОйж 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ єгжкСвС лСгОмзФ еО 
УмОбзСю, лПТПгаОпПкСю лФкзмСй 293.5 УмОммі 293 оьСвС КСгПзУФ. 

292.12. ВжзиюпПкС. 
292.13. ДСХіг бжекОпОємьУя кО лігУмОбі гОкжХ СаиізФ, язжР бПгПмьУя біглСбігкС гС УмОммі 

296 оьСвС КСгПзУФ. 
292.14. ВжекОпПккя гСХСгФ егіРУкюємьУя гия оіиПР СлСгОмзФбОккя єгжкжй лСгОмзСй мО 

гия кОгОккя лТОбО УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя еОТПєУмТФбОмжУя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ 
мО/ОаС лПТПаФбОмж кО УлТСсПкіР УжУмПйі СлСгОмзФбОккя. 

292.15. ЙТж бжекОпПккі СаУявФ гСХСгФ, сС гОє лТОбС УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя 
еОТПєУмТФбОмжУя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ мО/ОаС лПТПаФбОмж кО УлТСсПкіР УжУмПйі 
СлСгОмзФбОккя б кОУмФлкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, кП бзиюпОємьУя гСХіг, 
СмТжйОкжР яз зСйлПкУОоія (бігрзСгФбОккя) еО ТірПккяй УФгФ еО аФгь-язі лСлПТПгкі (ебімкі) 
лПТіСгж. 

292.16. ЙТОбС кО еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя б кОУмФлкСйФ 
зОиПкгОТкСйФ ТСоі йОюмь лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ еО ФйСбж кПлПТПбжсПккя лТСмявСй 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ СаУявФ гСХСгФ, бУмОкСбиПкСвС гия біглСбігкСї вТФлж лиОмкжзіб єгжкСвС 
лСгОмзФ. 

ЙТж оьСйФ язсС лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ лиОмкжзж лПТрСї і гТФвСї вТФл бжзСТжУмОиж 
лТОбС кО еОУмСУФбОккя ікрСї УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ Ф еб'яезФ е лПТПбжсПккяй СаУявФ 
гСХСгФ, бУмОкСбиПкСвС гия біглСбігкСї вТФлж, лТОбС кО еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж 
СлСгОмзФбОккя б кОУмФлкСйФ зОиПкгОТкСйФ ТСоі мОзі лиОмкжзж йОюмь еО ФйСбж 
кПлПТПбжсПккя кжйж лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ СаУявФ гСХСгФ, бУмОкСбиПкСвС 
ліглФкзмСй 3 лФкзмФ 291.4 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 2921. Иа'єзм мО аОеО СлСгОмзФбОккя гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж 
2921.1. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж є лиСсО 

УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь (Тіииі, УікСдОмПР, лОУСбжс і аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь) мО/ОаС 
еПйПиь бСгкСвС нСкгФ (бкФмТіркіХ бСгСРй, СеПТ, УмОбзіб, бСгСУХСбжс), сС лПТПаФбОє Ф 
биОУкСУмі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжзО ОаС кОгОкО РСйФ Ф зСТжУмФбОккя, Ф 
мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ СТПкгж. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
ЙиСсі еПйПиькжХ гіиякСз, сС лПТПаФбОюмь Ф зСкУПТбОоії, еОаТФгкПкі 

бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж ОаС кПлТжгОмкі гия бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ е 
лСмПкоіРкСю еОвТСеСю їХ еОаТФгкПккя бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, кП є Са'єзмСй 
СлСгОмзФбОккя єгжкжй лСгОмзСй гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж кО лПТіСг 
зСкУПТбОоії ОаС кО лПТіСг, зСиж еПйПиькі гіиякзж аФиж еОаТФгкПкі бжаФХСкПаПелПпкжйж 
лТПгйПмОйж, ОаС кО лПТіСг, зСиж еПйПиькі гіиякзж аФиж бжекОкі лСмПкоіРкС еОаТФгкПкжйж 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж. 

ЙПТіСг, зСиж еПйПиькі гіиякзж лПТПаФбОиж Ф зСкУПТбОоії, бжекОпОємьУя яз лПТіСг, сС 
лСпжкОємьУя: 

О) Ф пОУмжкі еПйПиь гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі - е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, б 
язСйФ біглСбігкжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж ОаС СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, сС 
егіРУкює ТСелСТягдПккя еПйПиькжйж гіиякзОйж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі 
біглСбігкС гС лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ УмОммПю 122 ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, 
лТжРкямС ТірПккя лТС еОмбПТгдПккя ТСаСпСвС лТСПзмФ еПйиПФУмТСю сСгС зСкУПТбОоії 
еПйПиькСї гіиякзж, гС СУмОккьСвС пжУиО йіУяоя, б язСйФ еОбПТрФюмьУя еОХСгж сСгС 
СХСТСкж еПйПиь і ґТФкміб евігкС е бігСйСУмяйж ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ; 

а) Ф пОУмжкі еПйПиь лТжбОмкСї биОУкСУмі - е гОмж бкПУПккя бігСйСУмПР гС ДПТдОбкСвС 
еПйПиькСвС зОгОУмТФ лТС еОХСгж сСгС СХСТСкж еПйПиь і ґТФкміб кО лігУмОбі еОмбПТгдПкСвС 
ТСаСпСвС лТСПзмФ еПйиПФУмТСю сСгС зСкУПТбОоії еПйПиь гС СУмОккьСвС пжУиО йіУяоя, б 
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язСйФ еОбПТрФюмьУя еОХСгж сСгС СХСТСкж еПйПиь і ґТФкміб евігкС е бігСйСУмяйж 
ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ. 

ЙПТіСг, зСиж еПйПиькі гіиякзж аФиж еОаТФгкПкі бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, 
бжекОпОємьУя яз лПТіСг, сС лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кО язжР лТжлОгОє гОмО 
лСпОмзФ СаУмПдПккя еПйПиькСї гіиякзж СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї гіяиькСУмі, мО 
еОбПТрФємьУя СУмОккій пжУиСй йіУяоя, б язСйФ мОзі еПйПиькі гіиякзж бжекОкі лТжгОмкжйж 
гия бжзСТжУмОккя. 

Дия еПйПиькжХ гіиякСз, сС ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) 
Озмжбкі аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, лПТіСг, зСиж 
еПйПиькі гіиякзж бжекОюмьУя еОаТФгкПкжйж бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, 
бжекОпОємьУя яз лПТіСг, сС лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй, б 
язСйФ еОбПТрПкС Озмжбкі аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбО СзФлОоія кО біглСбігкіР мПТжмСТії (Ф мСйФ 
пжУиі зСиж гОмО лСпОмзФ СаУмПдПккя кПаПелПпкСї мПТжмСТії СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї 
гіяиькСУмі кОУмОє ліУия гОмж еОбПТрПккя аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії кО 
біглСбігкіР мПТжмСТії), еО ФйСбж лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ еОябж гС СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, біРУьзСбСї ОгйікіУмТОоії мО біРУьзСбС-ожбіиькСї ОгйікіУмТОоії лТС 
лСмПкоіРкП еОаТФгкПккя еПйПиькСї гіиякзж бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж мО лТжРкяммя 
мОзжй СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, біРУьзСбСю ОгйікіУмТОоією ОаС біРУьзСбС-
ожбіиькСю ОгйікіУмТОоією ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ 
лСгОмзіб мО еаСТіб сСгС еПйПиькСї гіиякзж, еОекОпПкСї Ф мОзіР еОябі, мО еОбПТрФємьУя 
СУмОккій пжУиСй йіУяоя, б язСйФ мОзі еПйПиькі гіиякзж бжекОкі лТжгОмкжйж гия 
бжзСТжУмОккя. 

ЙігУмОбСю гия кПкОТОХФбОккя єгжкСвС лСгОмзФ сСгС еПйПиькжХ гіиякСз, язі кПлТжгОмкі 
гия бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ е лСмПкоіРкСю еОвТСеСю їХ еОаТФгкПккя бжаФХСкПаПелПпкжйж 
лТПгйПмОйж, є ікнСТйОоія, еОекОпПкО Ф ліглФкзмі 12.4.6 лФкзмФ 12.4 УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙПТіСг, зСиж еПйПиькі гіиякзж бжекОюмьУя лСмПкоіРкС еОаТФгкПкжйж 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, бжекОпОємьУя яз лПТіСг, сС лСпжкОємьУя е лПТрСвС 
пжУиО йіУяоя, кО язжР лТжлОгОє гОмО лТжРкяммя УіиьУьзСю, УПижскСю, йіУьзСю ТОгСю, 
біРУьзСбСю ОгйікіУмТОоією ОаС біРУьзСбС-ожбіиькСю ОгйікіУмТОоією ТірПккя лТС кОгОккя 
лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб кО лігУмОбі еОябж лиОмкжзО 
лСгОмзіб, мО еОбПТрФємьУя СУмОккій пжУиСй йіУяоя, кО язжР лТжлОгОє гОмО, сС кОУмОє 
ТОкірП, - ОаС СУмОккіР гПкь УмТСзФ, кО язжР кОгОкС ліиьвФ еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО 
еаСТіб біглСбігкС гС лТжРкямСвС ТірПккя (Ф мСйФ пжУиі е ФТОХФбОккяй ейік, бкПУПкжХ гС 
мОзСвС ТірПккя), ОаС гОмО УзОУФбОккя біглСбігкСвС ТірПккя, ОаС гОмО лСпОмзФ СаУмПдПккя 
еПйПиькСї гіиякзж СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї гіяиькСУмі, ОаС гОмО бжекОккя еПйПиькСї 
гіиякзж лТжгОмкСю гия бжзСТжУмОккя. 

ЙПТПиіз мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ 
КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, бжекОпОємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
лСТягзФ. 

2921.2. БОеСю СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж 
гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ мСбОТСбжТСакжзіб є кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО 1 вПзмОТО 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь (Тіииі, УікСдОмПР, лОУСбжс і аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь) е 
ФТОХФбОккяй зСПніоієкмО ікгПзУОоії, бжекОпПкСвС УмОкСй кО 1 Уіпкя аОеСбСвС лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) ТСзФ біглСбігкС гС лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй гия УлТОбияккя лиОмж 
еО еПйию. 

К ТОеі язсС кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО еПйПиькСї гіиякзж кП лТСбПгПкО, аОеСю 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж гия 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ мСбОТСбжТСакжзіб є кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО Сгжкжоі лиСсі 
Тіииі б АбмСкСйкіР КПУлФаиіоі КТжй ОаС СаиОУмі. 

БОеСю СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж гия 
еПйПиь бСгкСвС нСкгФ (бкФмТіркіХ бСгСРй, СеПТ УмОбзіб, бСгСУХСбжс) є кСТйОмжбкО 
вТСрСбО СоікзО Тіииі б АбмСкСйкіР КПУлФаиіоі КТжй ОаС СаиОУмі е ФТОХФбОккяй зСПніоієкмО 
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ікгПзУОоії, бжекОпПкСвС УмОкСй кО 1 Уіпкя аОеСбСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ біглСбігкС 
гС лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй гия УлТОбияккя лиОмж еО еПйию. 

2921.3. ВжзиюпПкС. 

ЛмОммя 293. ЛмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ 
293.1. ЛмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ гия лиОмкжзіб лПТрСї вТФлж бУмОкСбиююмьУя Ф бігУСмзОХ 

(нізУСбОкі УмОбзж) гС ТСейіТФ лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкжХ СУіа, 
бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ (гОиі Ф оіР виОбі - 
лТСджмзСбжР йікійФй), гТФвСї вТФлж - Ф бігУСмзОХ (нізУСбОкі УмОбзж) гС ТСейіТФ йікійОиькСї 
еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ (гОиі Ф оіР 
виОбі - йікійОиькО еОТСаімкО лиОмО), мТПмьСї вТФлж - Ф бігУСмзОХ гС гСХСгФ (бігУСмзСбі 
УмОбзж). 

293.2. ЛізУСбОкі УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ бУмОкСбиююмьУя УіиьУьзжйж, УПижскжйж, 
йіУьзжйж ТОгОйж гия ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язі егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь, 
еОиПдкС біг бжгФ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, е ТСеТОХФкзФ кО зОиПкгОТкжР йіУяоь: 

1) гия лПТрСї вТФлж лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ - кП аіиьрП 10 бігУСмзіб ТСейіТФ 
лТСджмзСбСвС йікійФйФ; 

2) гия гТФвСї вТФлж лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ - кП аіиьрП 20 бігУСмзіб ТСейіТФ 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж. 

293.3. ВігУСмзСбО УмОбзО єгжкСвС лСгОмзФ гия лиОмкжзіб мТПмьСї вТФлж бУмОкСбиюємьУя Ф 
ТСейіТі: 

1) 3 бігУСмзж гСХСгФ - Ф ТОеі УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь евігкС е ожй КСгПзУСй; 
2) 5 бігУСмзіб гСХСгФ - Ф ТОеі бзиюпПккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гС УзиОгФ єгжкСвС 

лСгОмзФ. 
Дия ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язі егіРУкююмь гіяиькіУмь е бжТСакжомбО, лСУмОпОккя, 

лТСгОдФ (ТПОиіеОоії) юбПиіТкжХ мО лСаФмСбжХ бжТСаіб е гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, 
гСТСвСоіккСвС зОйіккя, гСТСвСоіккСвС зОйіккя СТвОкСвПккСвС ФмбСТПккя мО 
кОлібгСТСвСоіккСвС зОйіккя, УмОбзО єгжкСвС лСгОмзФ бУмОкСбиюємьУя Ф ТСейіТі, 
бжекОпПкСйФ ліглФкзмСй 2 лФкзмФ 293.3 оієї УмОммі. 

293.4. ЛмОбзО єгжкСвС лСгОмзФ бУмОкСбиюємьУя гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - 
мТПмьСї вТФлж (ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі) Ф ТСейіТі 15 бігУСмзіб: 

1) гС УФйж лПТПбжсПккя СаУявФ гСХСгФ, бжекОпПкСвС Ф ліглФкзмОХ 1, 2 і 3 лФкзмФ 291.4 
УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ; 

2) гС гСХСгФ, СмТжйОкСвС біг лТСбОгдПккя гіяиькСУмі, кП еОекОпПкСї Ф ТПєУмТі лиОмкжзіб 
єгжкСвС лСгОмзФ, бігкПУПкСвС гС лПТрСї ОаС гТФвСї вТФлж; 

3) гС гСХСгФ, СмТжйОкСвС лТж еОУмСУФбОккі ікрСвС УлСУСаФ ТСеТОХФкзіб, кід еОекОпПкжР Ф 
оіР виОбі; 

4) гС гСХСгФ, СмТжйОкСвС біг егіРУкПккя бжгіб гіяиькСУмі, язі кП гОюмь лТОбО 
еОУмСУСбФбОмж УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя; 

5) гС гСХСгФ, СмТжйОкСвС лиОмкжзОйж лПТрСї ОаС гТФвСї вТФлж біг лТСбОгдПккя 
гіяиькСУмі, язО кП лПТПгаОпПкО Ф ліглФкзмОХ 1 ОаС 2 лФкзмФ 291.4 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ 
біглСбігкС. 

293.5. ЛмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ гия лиОмкжзіб мТПмьСї вТФлж (юТжгжпкі СУСаж) 
бУмОкСбиююмьУя Ф лСгбіРкСйФ ТСейіТі УмОбСз, бжекОпПкжХ лФкзмСй 293.3 оієї УмОммі: 

1) гС УФйж лПТПбжсПккя СаУявФ гСХСгФ, бжекОпПкСвС Ф ліглФкзмі 3 лФкзмФ 291.4 УмОммі 291 
оьСвС КСгПзУФ; 

2) гС гСХСгФ, СмТжйОкСвС лТж еОУмСУФбОккі ікрСвС УлСУСаФ ТСеТОХФкзіб, кід еОекОпПкжР Ф 
оіР виОбі; 

3) гС гСХСгФ, СмТжйОкСвС біг егіРУкПккя бжгіб гіяиькСУмі, язі кП гОюмь лТОбО 
еОУмСУСбФбОмж УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя. 
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293.6. К ТОеі егіРУкПккя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї і гТФвСї вТФл зіиьзСХ бжгіб 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі еОУмСУСбФємьУя йОзУжйОиькжР ТСейіТ УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, 
бУмОкСбиПкжР гия мОзжХ бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

293.7. К ТОеі егіРУкПккя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї і гТФвСї вТФл вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі кО мПТжмСТіяХ аіиьр яз Сгкієї УіиьУьзСї, УПижскСї, йіУьзСї ТОгж еОУмСУСбФємьУя 
йОзУжйОиькжР ТСейіТ УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкжР оією УмОммПю гия біглСбігкСї 
вТФлж мОзжХ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ. 

293.8. ЛмОбзж, бУмОкСбиПкі лФкзмОйж 293.3 - 293.5 оієї УмОммі, еОУмСУСбФюмьУя е 
ФТОХФбОккяй мОзжХ СУСаижбСУмПР: 

1) лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї вТФлж, язі Ф зОиПкгОТкСйФ збОТмОиі лПТПбжсжиж 
СаУяв гСХСгФ, бжекОпПкжР гия мОзжХ лиОмкжзіб Ф лФкзмі 291.4 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ, е 
кОУмФлкСвС зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ еО еОябСю лПТПХСгямь кО еОУмСУФбОккя УмОбзж єгжкСвС 
лСгОмзФ, бжекОпПкСї гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ гТФвСї ОаС мТПмьСї вТФлж, ОаС 
бігйСбияюмьУя біг еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя. 

МОзі лиОмкжзж гС УФйж лПТПбжсПккя еСаСб'яеОкі еОУмСУФбОмж УмОбзФ єгжкСвС лСгОмзФ Ф 
ТСейіТі 15 бігУСмзіб. 

ЗОябО лСгОємьУя кП ліекірП 20 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО зОиПкгОТкжй збОТмОиСй, Ф 
язСйФ гСлФсПкС лПТПбжсПккя СаУявФ гСХСгФ; 

2) лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ гТФвСї вТФлж, язі лПТПбжсжиж Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) 
лПТіСгі СаУяв гСХСгФ, бжекОпПкжР гия мОзжХ лиОмкжзіб Ф лФкзмі 291.4 УмОммі 291 оьСвС 
КСгПзУФ, б кОУмФлкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) збОТмОиі еО еОябСю лПТПХСгямь кО 
еОУмСУФбОккя УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бжекОпПкСї гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї 
вТФлж, ОаС бігйСбияюмьУя біг еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя. 

МОзі лиОмкжзж гС УФйж лПТПбжсПккя еСаСб'яеОкі еОУмСУФбОмж УмОбзФ єгжкСвС лСгОмзФ Ф 
ТСейіТі 15 бігУСмзіб. 

ЗОябО лСгОємьУя кП ліекірП 20 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО зОиПкгОТкжй збОТмОиСй, Ф 
язСйФ гСлФсПкС лПТПбжсПккя СаУявФ гСХСгФ; 

3) лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж (ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі), язі лПТПбжсжиж Ф 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі СаУяв гСХСгФ, бжекОпПкжР гия мОзжХ лиОмкжзіб Ф лФкзмі 
291.4 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ, гС УФйж лПТПбжсПккя еОУмСУСбФюмь УмОбзФ єгжкСвС 
лСгОмзФ Ф ТСейіТі 15 бігУСмзіб, О мОзСд еСаСб'яеОкі Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оією виОбСю, 
лПТПРмж кО УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж (юТжгжпкі СУСаж), язі лПТПбжсжиж Ф 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі СаУяв гСХСгФ, бжекОпПкжР гия мОзжХ лиОмкжзіб Ф лФкзмі 
291.4 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ, гС УФйж лПТПбжсПккя еОУмСУСбФюмь УмОбзФ єгжкСвС 
лСгОмзФ Ф лСгбіРкСйФ ТСейіТі УмОбСз, бжекОпПкжХ лФкзмСй 293.3 оієї УмОммі, О мОзСд 
еСаСб'яеОкі Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оією виОбСю, лПТПРмж кО УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і 
еаСТіб, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЗОябО лСгОємьУя кП ліекірП 20 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО зОиПкгОТкжй збОТмОиСй, Ф 
язСйФ гСлФсПкС лПТПбжсПккя СаУявФ гСХСгФ; 

4) УмОбзО єгжкСвС лСгОмзФ, бжекОпПкО гия мТПмьСї вТФлж Ф ТСейіТі 3 бігУСмзж, йСдП аФмж 
СаТОкО: 

О) УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, язжР еОТПєУмТСбОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь біглСбігкС гС ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ, Ф ТОеі лПТПХСгФ кжй кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя рияХСй лСгОккя еОябж сСгС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя 
кП ліекірП кід еО 15 зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ кОУмФлкСвС зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ; 

а) лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язжР СаТОб УмОбзФ єгжкСвС лСгОмзФ б 
ТСейіТі 5 бігУСмзіб, Ф ТОеі гСаТСбіиькСї ейікж УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ рияХСй лСгОккя 
еОябж сСгС ейікж УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ кП ліекірП кід еО 10 зОиПкгОТкжХ гкіб гС 
лСпОмзФ зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ, б язСйФ аФгП еОУмСУСбФбОмжУя кСбО УмОбзО, мО ТПєУмТОоії 
мОзСвС лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ТСегіиСй V оьСвС КСгПзУФ; 
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б) УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, язжР кП еОТПєУмТСбОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, Ф ТОеі РСвС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя ОаС ейікж вТФлж 
лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ рияХСй ТПєУмТОоії лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь 
біглСбігкС гС ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ і лСгОккя еОябж сСгС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ 
УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя ОаС ейікж вТФлж лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ кП ліекірП кід еО 15 
зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ кОУмФлкСвС зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ, б язСйФ егіРУкПкС 
ТПєУмТОоію лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь; 

в) бжзиюпПкС; 
5) Ф ТОеі ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф лСТягзФ, 

бУмОкСбиПкСйФ ТСегіиСй V оьСвС КСгПзУФ, лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ еСаСб'яеОкі лПТПРмж 
кО УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю Ф ТСейіТі 5 бігУСмзіб (гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ 
мТПмьСї вТФлж) ОаС бігйСбжмжУя біг еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя 
рияХСй лСгОккя еОябж сСгС ейікж УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ пж бігйСбж біг еОУмСУФбОккя 
УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя кП ліекірП кід еО 15 зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ 
кОУмФлкСвС зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ, б язСйФ егіРУкПкС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзСй 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

293.9. Дия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж ТСейіТ УмОбСз лСгОмзФ е СгкСвС 
вПзмОТО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь мО/ОаС еПйПиь бСгкСвС нСкгФ еОиПджмь біг зОмПвСТії 
(мжлФ) еПйПиь, їХ ТСемОрФбОккя мО УмОкСбжмь (Ф бігУСмзОХ аОеж СлСгОмзФбОккя): 

293.9.1. гия Тіииі, УікСдОмПР і лОУСбжс (зТій Тіииі, УікСдОмПР і лОУСбжс, ТСемОрСбОкжХ Ф 
віТУьзжХ еСкОХ мО кО лСиіУьзжХ мПТжмСТіяХ, О мОзСд УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, сС 
лПТПаФбОюмь б ФйСбОХ еОзТжмСвС ґТФкмФ) - 0,95; 

293.9.2. гия Тіииі, УікСдОмПР і лОУСбжс, ТСемОрСбОкжХ Ф віТУьзжХ еСкОХ мО кО лСиіУьзжХ 
мПТжмСТіяХ, - 0,57; 

293.9.3. гия аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь (зТій аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь, ТСемОрСбОкжХ Ф 
віТУьзжХ еСкОХ мО кО лСиіУьзжХ мПТжмСТіяХ) - 0,57; 

293.9.4. гия аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь, ТСемОрСбОкжХ Ф віТУьзжХ еСкОХ мО кО лСиіУьзжХ 
мПТжмСТіяХ, - 0,19; 

293.9.5. гия еПйПиь бСгкСвС нСкгФ - 2,43; 
293.9.6. гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, сС лПТПаФбОюмь б ФйСбОХ еОзТжмСвС ґТФкмФ, - 

6,33. 
АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
ЙПТПиіз віТУьзжХ еСк мО лСиіУьзжХ мПТжмСТіР бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 
293.9.7. гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, кО язжХ ТСемОрСбОкі аФгібиі, УлСТФгж 

УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ мСбОТСбжТСакжзіб (юТжгжпкжХ мО ніежпкжХ СУіа), бігкПУПкі гС 
лігзиОУФ "БФгібиі гия лмОХібкжомбО" (зСг 1271.2) ДПТдОбкСвС зиОУжнізОмСТО аФгібПиь мО 
УлСТФг ДК 018-2000, ОаС гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, язі бжзСТжУмСбФюмьУя гия 
СаУиФвСбФбОккя мОзжХ аФгібПиь, УлСТФг, е ФТОХФбОккяй гОкжХ ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС 
зОгОУмТФ, - 50. 

ЛмОммя 294. ЙСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг 
294.1. ЙСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї, гТФвСї мО 

пПмбПТмСї вТФл є зОиПкгОТкжР Тіз. 
ЙСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж є 

зОиПкгОТкжР збОТмОи (зТій лСгОмзСбСвС лПТіСгФ гия лСгОмзСбСї ебімкСУмі е лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, бжекОпПкСвС лФкзмСй 202.1 УмОммі 202 оьСвС КСгПзУФ). 

294.2. ЙСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО лПТрСвС йіУяоя 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ і еОзікпФємьУя СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй СУмОккьСвС 
йіУяоя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ. 

ЙСлПТПгкіР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз гия кСбСФмбСТПкжХ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
мСбОТСбжТСакжзіб - юТжгжпкжХ СУіа - лПТіСг е гкя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії гС 31 вТФгкя мСвС д 
ТСзФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 647 gazeta.vobu.ua 
 

ЙСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ мСбОТСбжТСакжзіб - юТжгжпкжХ 
СУіа, сС иізбігФюмьУя, - лПТіСг е лСпОмзФ ТСзФ гС їХ нОзмжпкСвС лТжлжкПккя. 

294.3. Дия УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі лПТПРриж кО УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ іе УлиОмж 
ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, лПТржР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг 
лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє еО кОУмФлкжй лСгОмзСбжй (ебімкжй) 
збОТмОиСй, Ф язСйФ СУСаФ еОТПєУмТСбОкС лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ, і еОзікпФємьУя 
СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй СУмОккьСвС йіУяоя мОзСвС лПТіСгФ. 

294.4. Дия еОТПєУмТСбОкжХ б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язі гС 
еОзікпПккя йіУяоя, б язСйФ бігаФиОУя гПТдОбкО ТПєУмТОоія, лСгОиж еОябФ сСгС СаТОккя 
УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя мО УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкСї гия лПТрСї 
ОаС гТФвСї вТФлж, лПТржР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, Ф язСйФ СУСаФ еОТПєУмТСбОкС лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ. 

Дия еОТПєУмТСбОкжХ б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя 
(кСбСУмбСТПкжХ), язі лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лСгОиж 
еОябФ сСгС СаТОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя мО УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, 
бУмОкСбиПкСї гия мТПмьСї вТФлж, О мОзСд пПмбПТмСї вТФлж (ніежпкі СУСаж), лПТржР 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, б язСйФ бігаФиОУя 
гПТдОбкО ТПєУмТОоія. 

294.5. Дия УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі ФмбСТююмьУя б ТПеФиьмОмі ТПСТвОкіеОоії (зТій 
лПТПмбСТПккя) аФгь-язСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, сС йОє кПлСвОрПкі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя пж 
лСгОмзСбжР аСТв, язі бжкжзиж гС мОзСї ТПСТвОкіеОоії, лПТржР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг 
лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) збОТмОиСй, Ф 
язСйФ лСвОрПкС мОзі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя пж лСгОмзСбжР аСТв і лСгОкС еОябФ сСгС 
СаТОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя. 

294.6. К ТОеі гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТжлжкПккя юТжгжпкжХ СУіа мО гПТдОбкСї ТПєУмТОоії 
лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, язі є лиОмкжзОйж 
єгжкСвС лСгОмзФ, СУмОккій лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй ббОдОємьУя лПТіСг, Ф язСйФ 
біглСбігкжй зСкмТСиююпжй СТвОкСй СмТжйОкС біг гПТдОбкСвС ТПєУмТОмСТО лСбігСйиПккя 
лТС лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мОзСвС лТжлжкПккя. 

294.7. К ТОеі ейікж лСгОмзСбСї ОгТПУж лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ СУмОккій лСгОмзСбжй 
(ебімкжй) лПТіСгСй еО мОзСю ОгТПУСю ббОдОємьУя лПТіСг, Ф язСйФ лСгОкС гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еОябФ сСгС ейікж лСгОмзСбСї ОгТПУж. 

ЛмОммя 295. ЙСТягСз кОТОХФбОккя мО УмТСзж УлиОмж єгжкСвС лСгОмзФ 
295.1. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї і гТФвСї вТФл УлиОпФюмь єгжкжР лСгОмСз рияХСй 

егіРУкПккя ОбОкУСбСвС бкПУзФ кП ліекірП 20 пжУиО (бзиюпкС) лСмСпкСвС йіУяоя. 
МОзі лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ йСдФмь егіРУкжмж УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ ОбОкУСбжй 

бкПУзСй еО бПУь лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг (збОТмОи, Тіз), ОиП кП аіиьр яз гС зікоя 
лСмСпкСвС ебімкСвС ТСзФ. 

К ТОеі язсС УіиьУьзО, УПижскО ОаС йіУьзО ТОгО лТжРйОє ТірПккя сСгС ейікж ТОкірП 
бУмОкСбиПкжХ УмОбСз єгжкСвС лСгОмзФ, єгжкжР лСгОмСз УлиОпФємьУя еО мОзжйж УмОбзОйж Ф 
лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 12.3.4 лФкзмФ 12.3 УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ. 

295.2. ЗОТОХФбОккя ОбОкУСбжХ бкПУзіб гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї і гТФвСї 
вТФл егіРУкюємьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж кО лігУмОбі еОябж мОзСвС лиОмкжзО єгжкСвС 
лСгОмзФ сСгС ТСейіТФ СаТОкСї УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, еОябж сСгС лПТіСгФ сСТіпкСї 
біглФУмзж мО/ОаС еОябж сСгС мПТйікФ мжйпОУСбСї бмТОмж лТОоПегОмкСУмі. 

295.3. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж УлиОпФюмь єгжкжР лСгОмСз лТСмявСй 10 
зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) збОТмОи. 

295.4. ЛлиОмО єгжкСвС лСгОмзФ лиОмкжзОйж лПТрСї - мТПмьСї вТФл егіРУкюємьУя еО йіУоПй 
лСгОмзСбСї ОгТПУж. 
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295.5. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї і гТФвСї вТФл, язі кП бжзСТжУмСбФюмь лТОою 
кОРйОкжХ СУіа, ебіиькяюмьУя біг УлиОмж єгжкСвС лСгОмзФ лТСмявСй СгкСвС зОиПкгОТкСвС 
йіУяоя кО Тіз кО пОУ біглФУмзж, О мОзСд еО лПТіСг ХбСТСаж, лігмбПТгдПкСї бжмявСй е 
ДиПзмТСккСвС ТПєУмТФ ижУмзіб кПлТОоПегОмкСУмі, язсС бСкО мТжбОє 30 і аіиьрП зОиПкгОТкжХ 
гкіб. 

295.6. ЛФйж єгжкСвС лСгОмзФ, УлиОпПкі біглСбігкС гС ОаеОоФ гТФвСвС лФкзмФ 295.1 і лФкзмФ 
295.5 оієї УмОммі, лігиявОюмь еОТОХФбОккю б ТОХФкСз йОРаФмкіХ лиОмПдіб е оьСвС лСгОмзФ еО 
еОябСю лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ. 

ЙСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкі УФйж єгжкСвС лСгОмзФ лігиявОюмь лСбПТкПккю 
лиОмкжзФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

295.7. ЄгжкжР лСгОмСз, кОТОХСбОкжР еО лПТПбжсПккя СаУявФ гСХСгФ, УлиОпФємьУя 
лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) збОТмОи. 

295.8. К ТОеі лТжлжкПккя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя іе УлиОмж єгжкСвС лСгОмзФ кОТОХСбФюмьУя мОзСйФ 
лиОмкжзФ гС СУмОккьСвС гкя (бзиюпкС) зОиПкгОТкСвС йіУяоя, б язСйФ ОкФиьСбОкС 
ТПєУмТОоію еО ТірПккяй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО лігУмОбі СмТжйОкСвС біг гПТдОбкСвС 
ТПєУмТОмСТО лСбігСйиПккя лТС лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТжлжкПккя 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 

К ТОеі ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ еО ТірПккяй зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя іе УлиОмж єгжкСвС лСгОмзФ кОТОХСбФюмьУя мОзСйФ лиОмкжзФ 
гС СУмОккьСвС гкя (бзиюпкС) зОиПкгОТкСвС йіУяоя, б язСйФ лТСбПгПкС ОкФиюбОккя 
ТПєУмТОоії. 

295.9. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж: 
295.9.1. УОйСУміРкС СапжУиююмь УФйФ лСгОмзФ сСТСзФ УмОкСй кО 1 Уіпкя і кП ліекірП 20 

июмСвС лСмСпкСвС ТСзФ лСгОюмь біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй лиОмкжзО лСгОмзФ мО йіУоПй ТСемОрФбОккя еПйПиькСї гіиякзж 
лСгОмзСбФ гПзиОТОоію кО лСмСпкжР Тіз еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю Ф лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 46 оьСвС КСгПзУФ; 

295.9.2. УлиОпФюмь лСгОмСз сСзбОТмОиькС лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь 
еО СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) збОТмОиФ, Ф мОзжХ ТСейіТОХ: 

 Ф I збОТмОиі - 10 бігУСмзіб; 
 Ф II збОТмОиі - 10 бігУСмзіб; 
 Ф III збОТмОиі - 50 бігУСмзіб; 
 Ф IV збОТмОиі - 30 бігУСмзіб; 

295.9.3. ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі Ф ебімкСйФ лПТіСгі СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя мО УмОбзФ єгжкСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкФ гия пПмбПТмСї вТФлж, ОаС лПТПРриж 
кО еОУмСУФбОккя УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкСї гия пПмбПТмСї вТФлж, мО юТжгжпкі 
СУСаж, ТПСТвОкіеСбОкі рияХСй лТжєгкОккя ОаС ФмбСТПкі лТСмявСй ТСзФ рияХСй еижммя ОаС 
лПТПмбСТПккя Ф ебімкСйФ лСгОмзСбСйФ лПТіСгі, Ф мСйФ пжУиі еО кОаФмі кжйж лиСсі кСбжХ 
еПйПиькжХ гіиякСз, блПТрП УлиОпФюмь лСгОмСз лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС 
кОУмОюмь еО СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) збОТмОиФ, б язСйФ 
бігаФиСУя мОзП СаТОккя/лПТПХіг, б язСйФ бігаФиСУя ФмбСТПккя (бжкжзкПккя лТОбО кО 
еПйПиькФ гіиякзФ), О кОгОиі - Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ліглФкзмСй 295.9.2 оьСвС лФкзмФ; 

295.9.4. сС лТжлжкяюмьУя рияХСй еижммя, лТжєгкОккя, лПТПмбСТПккя, лСгіиФ Ф 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, еСаСб'яеОкі лСгОмж Ф лПТіСг гС їХ нОзмжпкСвС лТжлжкПккя 
зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй мО йіУоПй ТСемОрФбОккя еПйПиькжХ 
гіиякСз ФмСпкПкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію; 

295.9.5. еСаСб'яеОкі Ф ТОеі, зСиж лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ ейікжиОУя 
лиСсО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь мО/ОаС еПйПиь бСгкСвС нСкгФ Ф еб'яезФ е кОаФммяй 
(бмТОмСю) кО кПї лТОбО биОУкСУмі ОаС зСТжУмФбОккя: 
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 ФмСпкжмж УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО лПТіСг лСпжкОюпж е гОмж кОаФммя 
(бмТОмж) мОзСвС лТОбО гС СУмОккьСвС гкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

 лСгОмж лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб йіУяоя, сС кОУмОє еО ебімкжй лПТіСгСй, 
зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО йіУоПекОХСгдПккяй лиОмкжзО лСгОмзФ мО йіУоПй 
ТСемОрФбОккя еПйПиькСї гіиякзж гПзиОТОоію е ФмСпкПкСю ікнСТйОоією лТС лиСсФ 
еПйПиькСї гіиякзж, О мОзСд бігСйСУмі лТС кОябкіУмь еПйПиькжХ гіиякСз мО їХ 
кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ; 

295.9.6. Ф ТОеі кОгОккя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь мО/ОаС еПйПиь бСгкСвС нСкгФ б 
СТПкгФ ікрСйФ лиОмкжзСбі лСгОмзФ, бТОХСбФюмь СТПкгСбОкФ лиСсФ еПйПиькжХ гіиякСз Ф 
УбСїР гПзиОТОоії. К гПзиОТОоії СТПкгОТя мОзО еПйПиькО гіиякзО кП бТОХСбФємьУя; 

295.9.7. Ф ТОеі СТПкгж кжйж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь мО/ОаС еПйПиь бСгкСвС нСкгФ б 
СУСаж, язО кП є лиОмкжзСй лСгОмзФ, бТОХСбФюмь СТПкгСбОкФ лиСсФ еПйПиькжХ гіиякСз Ф 
УбСїР гПзиОТОоії; 

295.9.8. лПТПТОХСбФюмь б ФУмОкСбиПкжР УмТСз еОвОиькФ УФйФ зСрміб кО біглСбігкжР 
ТОХФкСз йіУоПбСвС аюгдПмФ еО йіУоПй ТСемОрФбОккя еПйПиькСї гіиякзж. 

ЛмОммя 296. ВПгПккя СаиізФ і УзиОгПккя ебімкСУмі лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ 
296.1. Ліежпкі СУСаж - ліглТжєйоі - лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї і гТФвСї вТФл мО 

лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язі кП є лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
бПгФмь Саиіз Ф гСбіиькіР нСТйі рияХСй лСйіУяпкСвС бігСаТОдПккя СмТжйОкжХ гСХСгіб. 

ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж (ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі), язі є лиОмкжзОйж 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, бПгФмь Саиіз гСХСгіб і бжмТОм еО мжлСбСю нСТйСю мО б лСТягзФ, 
сС бУмОкСбиПкі оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЙТж оьСйФ ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі - лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж бПгФмь 
Саиіз гСХСгіб і бжмТОм біг бжТСакжомбО мО ТПОиіеОоії биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї 
лТСгФзоії СзТПйС біг СаиізФ гСХСгіб і бжмТОм біг егіРУкПккя ікржХ бжгіб ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі. 

Иаиіз гСХСгіб мО бжмТОм йСдП бПУмжУя б лОлПТСбСйФ мО/ОаС ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, Ф 
мСйФ пжУиі пПТПе ПиПзмТСккжР зОаікПм. 

ЮТжгжпкі СУСаж - лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж бжзСТжУмСбФюмь гОкі 
УлТСсПкСвС аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ сСгС гСХСгіб мО бжмТОм е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь 
лФкзміб 44.2, 44.3 УмОммі 44 оьСвС КСгПзУФ. 

296.2. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї мО гТФвСї вТФл лСгОюмь гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР гия ТіпкСвС 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, б язіР бігСаТОдОюмьУя СаУяв СмТжйОкСвС гСХСгФ, сСйіУяпкі 
ОбОкУСбі бкПУзж, бжекОпПкі лФкзмСй 295.1 УмОммі 295 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд бігСйСУмі лТС 
УФйж єгжкСвС бкПУзФ, кОТОХСбОкСвС, СапжУиПкСвС і УлиОпПкСвС б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
еОзСкСй гия гОкСї зОмПвСТії лиОмкжзіб. 

МОзО лСгОмзСбО гПзиОТОоія лСгОємьУя, язсС лиОмкжз єгжкСвС лСгОмзФ кП гСлФУмжб 
лПТПбжсПккя лТСмявСй ТСзФ СаУявФ гСХСгФ, бжекОпПкСвС Ф лФкзмі 291.4 УмОммі 291 оьСвС 
КСгПзУФ, мО/ОаС УОйСУміРкС кП лПТПРрСб кО УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзОйж, 
бУмОкСбиПкжйж гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ гТФвСї ОаС мТПмьСї вТФлж. 

296.3. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж лСгОюмь гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
лСгОмзСбФ гПзиОТОоію лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі гия збОТмОиькСвС 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ. 

ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж (ніежпкі СУСаж) Ф УзиОгі лСгОмзСбСї гПзиОТОоії 
лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ еО IV збОТмОи лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ лСгОюмь мОзСд 
бігСйСУмі лТС УФйж єгжкСвС бкПУзФ, кОТОХСбОкСвС, СапжУиПкСвС і УлиОпПкСвС б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ еОзСкСй гия гОкСї зОмПвСТії лиОмкжзіб. 

296.4. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй лСгОмзСбСї 
ОгТПУж. 
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296.5. ИмТжйОкі лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ гСХСгж, сС лПТПбжсФюмь 
СаУявж гСХСгіб, бУмОкСбиПкжХ лФкзмСй 291.4 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ, бігСаТОдОюмьУя 
лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ б лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, 
бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 296.5.1 - 296.5.5 оієї УмОммі. 

296.5.1. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї мО гТФвСї вТФл лСгОюмь гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі гия збОТмОиькСвС лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) лПТіСгФ, Ф ТОеі лПТПбжсПккя лТСмявСй ТСзФ СаУявФ гСХСгФ, бжекОпПкСвС Ф лФкзмі 
291.4 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ, ОаС УОйСУміРкСвС лТжРкяммя ТірПккя лТС лПТПХіг кО УлиОмФ 
лСгОмзФ еО УмОбзОйж, бУмОкСбиПкжйж гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ гТФвСї ОаС мТПмьСї 
(ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі) вТФл, ОаС бігйСбж біг еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж 
СлСгОмзФбОккя Ф еб'яезФ е лПТПХСгСй кО УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 

ЙТж оьСйФ Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії СзТПйС бігСаТОдОюмьУя СаУяв гСХСгФ, 
СлСгОмзСбОкжР еО УмОбзОйж, бжекОпПкжйж гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї мО гТФвСї 
вТФл, СаУяв гСХСгФ, СлСгОмзСбОкжР еО УмОбзСю 15 бігУСмзіб, СаУяв гСХСгФ, СлСгОмзСбОкжР 
еО кСбСю УмОбзСю єгжкСвС лСгОмзФ, СаТОкСю евігкС е ФйСбОйж, бжекОпПкжйж оієї виОбСю, 
ОбОкУСбі бкПУзж, бУмОкСбиПкі лФкзмСй 295.1 УмОммі 295 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі гия збОТмОиькСвС лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) лПТіСгФ, ебіиькяє мОзжХ лиОмкжзіб біг СаСб'яезФ лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії Ф 
УмТСз, бУмОкСбиПкжР гия ТіпкСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ. 

296.5.2. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ гТФвСї вТФлж Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії СзТПйС 
бігСаТОдОюмь: 

1) сСйіУяпкі ОбОкУСбі бкПУзж, бжекОпПкі лФкзмСй 295.1 УмОммі 295 оьСвС КСгПзУФ; 
2) СаУяв гСХСгФ, СлСгОмзСбОкжР еО зСдкСю е СаТОкжХ кжйж УмОбСз єгжкСвС лСгОмзФ; 
3) СаУяв гСХСгФ, СлСгОмзСбОкжР еО УмОбзСю 15 бігУСмзіб (Ф ТОеі лПТПбжсПккя СаУявФ 

гСХСгФ). 
296.5.3. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж (ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі) Ф 

лСгОмзСбіР гПзиОТОоії СзТПйС бігСаТОдОюмь: 
1) СаУяв гСХСгФ, СлСгОмзСбОкжР еО зСдкСю е СаТОкжХ кжйж УмОбСз єгжкСвС лСгОмзФ; 
2) СаУяв гСХСгФ, СлСгОмзСбОкжР еО УмОбзСю 15 бігУСмзіб (Ф ТОеі лПТПбжсПккя СаУявФ 

гСХСгФ). 
296.5.4. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж (юТжгжпкі СУСаж) Ф лСгОмзСбіР 

гПзиОТОоії СзТПйС бігСаТОдОюмь: 
1) СаУяв гСХСгФ, сС СлСгОмзСбОкжР еО біглСбігкСю УмОбзСю єгжкСвС лСгОмзФ, 

бУмОкСбиПкСю гия мОзжХ лиОмкжзіб лФкзмСй 293.3 УмОммі 293 оьСвС КСгПзУФ; 
2) СаУяв гСХСгФ, сС СлСгОмзСбОкжР еО лСгбіРкСю УмОбзСю єгжкСвС лСгОмзФ, 

бУмОкСбиПкСю гия мОзжХ лиОмкжзіб лФкзмСй 293.3 УмОммі 293 оьСвС КСгПзУФ (Ф ТОеі 
лПТПбжсПккя СаУявФ гСХСгФ). 

296.5.5. К ТОеі еОУмСУФбОккя ікрСвС УлСУСаФ ТСеТОХФкзіб, кід еОекОпПкжР Ф оіР виОбі, 
егіРУкПккя бжгіб гіяиькСУмі, язі кП гОюмь лТОбО еОУмСУСбФбОмж УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя, лТСбОгдПккя гіяиькСУмі, кП еОекОпПкСї Ф ТПєУмТі лиОмкжзіб єгжкСвС 
лСгОмзФ лПТрСї і гТФвСї вТФл, лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ б лСгОмзСбіР гПзиОТОоії гСгОмзСбС 
бігСаТОдОюмь СзТПйС гСХСгж, СмТжйОкі біг егіРУкПккя мОзжХ СлПТОоіР. 

296.6. ЛФйО лПТПбжсПккя СаУявФ гСХСгФ бігСаТОдОємьУя Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії еО 
лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, Ф язСйФ бігаФиСУя мОзП лПТПбжсПккя. 

ЙТж оьСйФ СмТжйОкО УФйО лПТПбжсПккя гСХСгФ, бУмОкСбиПкСвС гия лиОмкжзіб єгжкСвС 
лСгОмзФ лПТрСї і гТФвСї вТФл, кП бзиюпОємьУя гС СаУявФ гСХСгФ, е язСвС УлиОпФємьУя 
кОУмФлкО СаТОкО УмОбзО мОзжйж лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ. 

296.7. ЙСгОмзСбО гПзиОТОоія УзиОгОємьУя кОТСУмОюпжй лігУФйзСй е ФТОХФбОккяй кСТй 
лФкзміб 296.5 і 296.6 оієї УмОммі. КмСпкююпО лСгОмзСбО гПзиОТОоія лСгОємьУя Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 
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296.8. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ гия СмТжйОккя гСбігзж лТС гСХСгж йОюмь лТОбС 
лСгОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію еО ікржР, кід збОТмОиькжР 
(ТіпкжР) лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, сС кП ебіиькяє мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ біг СаСб'яезФ 
лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР гия збОТмОиькСвС (ТіпкСвС) 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ. 

МОзО лСгОмзСбО гПзиОТОоія УзиОгОємьУя е ФТОХФбОккяй кСТй лФкзміб 296.5 і 296.6 оієї 
УмОммі мО кП є лігУмОбСю гия кОТОХФбОккя мО/ОаС УлиОмж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

296.9. ЛСТйж лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 
296.2 і 296.3 оієї УмОммі, еОмбПТгдФюмьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 46 оьСвС 
КСгПзУФ. 

296.10. КПєУмТОмСТж ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкі ТПєУмТОмСТж 
ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР кП еОУмСУСбФюмьУя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї вТФлж. 

ЛмОммя 297. ИУСаижбСУмі кОТОХФбОккя, УлиОмж мО лСгОккя ебімкСУмі е СзТПйжХ лСгОмзіб і 
еаСТіб лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ 

297.1. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ ебіиькяюмьУя біг СаСб'яезФ кОТОХФбОккя, УлиОмж мО 
лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі е мОзжХ лСгОмзіб і еаСТіб: 

1) лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ОаеОоОйж гТФвжй і 
мТПмій ліглФкзмФ 133.1.1 мО ліглФкзмСй 133.1.4 лФкзмФ 133.1 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ; 

2) лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа Ф пОУмжкі гСХСгіб (Са'єзмО СлСгОмзФбОккя), сС 
СмТжйОкі б ТПеФиьмОмі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - 
пПмбПТмСї вТФлж (ніежпкСї СУСаж) мО СлСгОмзСбОкі евігкС е оією виОбСю; 

3) лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь е СлПТОоіР е лСУмОпОккя мСбОТіб, ТСаім мО лСУиФв, йіУоП 
лСУмОпОккя язжХ ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, зТій лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
сС УлиОпФємьУя ніежпкжйж СУСаОйж мО юТжгжпкжйж СУСаОйж, язі СаТОиж УмОбзФ єгжкСвС 
лСгОмзФ, бжекОпПкФ ліглФкзмСй 1 лФкзмФ 293.3 УмОммі 293 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд сС 
УлиОпФємьУя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж; 

4) лСгОмзФ кО йОРкС б пОУмжкі еПйПиькСвС лСгОмзФ еО еПйПиькі гіиякзж, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - мТПмьСї вТФл гия лТСбОгдПккя 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі (зТій гіяиькСУмі е кОгОккя еПйПиькжХ гіиякСз мО/ОаС кПТФХСйСвС 
йОРкО, сС екОХСгжмьУя кО мОзжХ еПйПиькжХ гіиякзОХ, б СТПкгФ (кОРй), лСежпзФ, кО ікрСйФ 
лТОбі зСТжУмФбОккя) мО лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж гия бПгПккя 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО; 

5) ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ 
пПмбПТмСї вТФлж. 

6) бжзиюпПкС. 
297.2. ЗОТОХФбОккя, УлиОмО мО лСгОккя ебімкСУмі е лСгОмзіб і еаСТіб ікржХ, кід еОекОпПкі Ф 

лФкзмі 297.1 оієї УмОммі, егіРУкююмьУя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ б лСТягзФ, ТСейіТОХ мО Ф 
УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй. 

К ТОеі ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лСгОмзж і еаСТж мО йжмкі лиОмПді 
УлиОпФюмьУя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ біглСбігкС гС еОзСкФ. 

297.3. ЙиОмкжз єгжкСвС лСгОмзФ бжзСкФє лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй нФкзоії лСгОмзСбСвС 
ОвПкмО Ф ТОеі кОТОХФбОккя (бжлиОмж, кОгОккя) СлСгОмзСбФбОкжХ лСгОмзСй кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа гСХСгіб кО зСТжУмь ніежпкСї СУСаж, язО лПТПаФбОє е кжй Ф мТФгСбжХ ОаС 
ожбіиькС-лТОбСбжХ бігкСУжкОХ. 

297.4. ДжбігПкгж, сС бжлиОпФюмьУя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж 
(юТжгжпкжйж СУСаОйж) мО пПмбПТмСї вТФлж (юТжгжпкжйж СУСаОйж) биОУкжзОй 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб (еОУкСбкжзОй мОзжХ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ), СлСгОмзСбФюмьУя еО 
лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ТСегіиОйж II і IV оьСвС КСгПзУФ. 

297.5. ЙиОмкжз єгжкСвС лСгОмзФ, язжР егіРУкює кО зСТжУмь кПТПежгПкмО - юТжгжпкСї 
СУСаж ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж (зТій лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО кО мПТжмСТії КзТОїкж) 
аФгь-язі бжлиОмж е гСХСгіб іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж, СмТжйОкжй мОзжй 
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кПТПежгПкмСй, егіРУкює кОТОХФбОккя мО УлиОмФ лСгОмзФ е гСХСгіб кПТПежгПкмО б лСТягзФ, 
ТСейіТі мО Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ. 

297.6. ЙиОмкжз єгжкСвС лСгОмзФ - юТжгжпкО СУСаО, сС бжекОємьУя зСкмТСиююпСю 
СУСаСю кОг зСкмТСиьСбОкжйж ікСеПйкжйж зСйлОкіяйж біглСбігкС гС УмОммі 392 оьСвС 
КСгПзУФ, егіРУкює кОТОХФбОккя мО УлиОмФ лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб Ф лСТягзФ, 
ТСейіТі мО УмТСзж, бУмОкСбиПкі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 2971. ИУСаижбСУмі бжекОпПккя еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ 

2971.1. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ - биОУкжзж, СТПкгОТі, зСТжУмФбОпі кО ікржХ ФйСбОХ (б 
мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ ПйнімПбежУФ) еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, О мОзСд вСиСбж УійПРкжХ нПТйПТУьзжХ вСУлСгОТУмб, Ф мСйФ 
пжУиі сСгС еПйПиькжХ гіиякСз, сС кОиПдОмь пиПкОй мОзСвС УійПРкСвС нПТйПТУьзСвС 
вСУлСгОТУмбО мО бжзСТжУмСбФюмьУя мОзжй УійПРкжй нПТйПТУьзжй вСУлСгОТУмбСй, 
еСаСб'яеОкі лСгОбОмж гСгОмСз е ТСеТОХФкзСй еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя Ф УзиОгі лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз. 

К мОзСйФ гСгОмзФ, еСзТПйО, еОекОпОюмьУя: 
 зОгОУмТСбі кСйПТж еПйПиькжХ гіиякСз, язі бжзСТжУмСбФюмьУя мОзжйж лиОмкжзОйж 

гия егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, мО гия язжХ бжекОпОємьУя йікійОиькП 
лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя, їХ кСТйОмжбкО вТСрСбО СоікзО мО лиСсО мОзжХ еПйПиькжХ 
гіиякСз; 

 УФйО еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, УФйО йікійОиькСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя сСгС зСдкСї еПйПиькСї гіиякзж; 

 еОвОиькО УФйО УлиОпПкжХ лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, 
зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, лСб'яеОкжХ е 
бжТСакжомбСй мО ТПОиіеОоією биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії мО/ОаС е 
биОУкіУмю мО/ОаС зСТжУмФбОккяй (СТПкгСю, УФаСТПкгСю, ПйнімПбежУСй, лСУміРкжй 
зСТжУмФбОккяй) еПйПиькжйж гіиякзОйж, бігкПУПкжйж гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
Фвігь, мО бжекОпПкжХ біглСбігкС гС лФкзміб 2971.2, 2971.3, 2971.4 ОаС 2971.5 УмОммі 2971 
бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз (гОиі Ф оіР УмОммі - еОвОиькО УФйО УлиОпПкжХ 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз) лТСмявСй 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ; 

 Тіекжоя йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю 
УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз. 

2971.2. Дия ніежпкСї СУСаж - лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ гТФвСї вТФлж Тіекжоя йід УФйСю 
еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз СапжУиюємьУя рияХСй 
бігкійОккя біг еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еОвОиькСї УФйж 
УлиОпПкжХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО 
СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз. 

ДС УФйж УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз 
бігкСУямьУя: 

 єгжкжР лСгОмСз; лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб 
(пжУмСвС СлСгОмзСбОкСвС гСХСгФ) біг лТСгОдФ (ТПОиіеОоії) биОУкСї 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії (Ф ТОеі лПТПХСгФ б лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі кО 
УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя іе еОвОиькСї); 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа, язі 
лПТПаФбОюмь е лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ гТФвСї вТФлж Ф мТФгСбжХ ОаС ожбіиькС-
лТОбСбжХ бігкСУжкОХ (зТій гСХСгіб, УлиОпПкжХ еО лТжгаОккя мСбОТіб Ф ніежпкжХ СУіа); 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа еО 
гСвСбСТОйж СТПкгж, УФаСТПкгж, ПйнімПбежУФ еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз; 
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 еПйПиькжР лСгОмСз еО еПйПиькі гіиякзж, бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, 
язі бжзСТжУмСбФюмьУя мОзжйж лиОмкжзОйж гия егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі (Ф ТОеі лПТПХСгФ б лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя іе еОвОиькСї); 

 ТПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж (Ф ТОеі її УлиОмж); 
 20 бігУСмзіб бжмТОм кО УлиОмФ СТПкгкСї лиОмж еО бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 

Фвігь еПйПиькі гіиякзж, СТПкгСгОбояйж язжХ є юТжгжпкі СУСаж, мО/ОаС язі 
лПТПаФбОюмь Ф гПТдОбкіР пж зСйФкОиькіР биОУкСУмі. 

К УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз кП 
бТОХСбФюмьУя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкі Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі УФйж 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб. 

2971.3. Дия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж (юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ СУіа - 
ліглТжєйоіб), Ф язжХ пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО еО лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкО біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.262 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС 
КСгПзУФ, гСТібкює ОаС лПТПбжсФє 75 бігУСмзіб, Тіекжоя йід УФйСю еОвОиькСвС 
йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, 
лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз СапжУиюємьУя рияХСй бігкійОккя біг 
еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еОвОиькСї УФйж УлиОпПкжХ лТСмявСй 
лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ 
гіиякСз. 

ДС УФйж УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз 
бігкСУямьУя: 

 єгжкжР лСгОмСз; лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб (Ф ТОеі лПТПХСгФ б лСгОмзСбСйФ 
(ебімкСйФ) ТСоі кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя іе еОвОиькСї); 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб (пжУмСвС 
СлСгОмзСбОкСвС гСХСгФ) біг лТСгОдФ (ТПОиіеОоії) биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї 
лТСгФзоії (Ф ТОеі лПТПХСгФ б лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя іе еОвОиькСї); 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа, язі 
лПТПаФбОюмь е лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф мТФгСбжХ ОаС ожбіиькС-лТОбСбжХ бігкСУжкОХ 
(зТій гСХСгіб, УлиОпПкжХ еО лТжгаОккя мСбОТіб Ф ніежпкжХ СУіа), е гСХСгіб еО 
гСвСбСТОйж СТПкгж, УФаСТПкгж, ПйнімПбежУФ еПйПиькжХ гіиякСз 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя; 

 еПйПиькжР лСгОмСз еО еПйПиькі гіиякзж, бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, 
язі бжзСТжУмСбФюмьУя мОзжйж лиОмкжзОйж гия егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі (Ф ТОеі лПТПХСгФ б лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя іе еОвОиькСї); 

 ТПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж (Ф ТОеі її УлиОмж); 
 20 бігУСмзіб бжмТОм кО УлиОмФ СТПкгкСї лиОмж еО бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 

Фвігь еПйПиькі гіиякзж, СТПкгСгОбояйж язжХ є юТжгжпкі СУСаж, мО/ОаС язі 
лПТПаФбОюмь Ф гПТдОбкіР пж зСйФкОиькіР биОУкСУмі. 

К УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз кП 
бТОХСбФюмьУя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкі Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі УФйж 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб. 

2971.4. Дия лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж (юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ СУіа - 
ліглТжєйоіб), Ф язжХ пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО еО лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкО біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.262 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС 
КСгПзУФ, УмОкСбжмь йПкрП 75 бігУСмзіб, Тіекжоя йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб 
СапжУиюємьУя рияХСй бігкійОккя біг еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
еОвОиькСї УФйж УлиОпПкжХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб 
мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз. 
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ДС УФйж УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз 
бігкСУямьУя: 

 єгжкжР лСгОмСз, УлиОпПкжР лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж Ф ТСейіТі, 
лТСлСТоіРкСйФ пОУмоі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО мОзСвС лиОмкжзО 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкіР біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.262 лФкзмФ 
14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 

 єгжкжР лСгОмСз, УлиОпПкжР лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ гТФвСї вТФлж, Ф ТОеі лПТПХСгФ 
кО мТПмю вТФлФ б лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі; 

 лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб Ф ТСейіТі, лТСлСТоіРкСйФ пОУмоі 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО мОзСвС лиОмкжзО еО ебімкжР лПТіСг (Ф 
ТОеі лПТПХСгФ б лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя іе 
еОвОиькСї) еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкіР біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.262 
лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб (пжУмСвС 
СлСгОмзСбОкСвС гСХСгФ) біг лТСгОдФ (ТПОиіеОоії) биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї 
лТСгФзоії (Ф ТОеі лПТПХСгФ б лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя іе еОвОиькСї); 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа, язі 
лПТПаФбОюмь е лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж Ф мТФгСбжХ ОаС ожбіиькС-
лТОбСбжХ бігкСУжкОХ (зТій гСХСгіб, УлиОпПкжХ еО лТжгаОккя мСбОТіб Ф ніежпкжХ СУіа), 
Ф ТСейіТі, лТСлСТоіРкСйФ пОУмоі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО мОзСвС 
лиОмкжзО еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкіР біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.262 
лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа еО 
гСвСбСТОйж СТПкгж, УФаСТПкгж, ПйнімПбежУФ еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз; 

 еПйПиькжР лСгОмСз еО еПйПиькі гіиякзж, бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, 
язі бжзСТжУмСбФюмьУя мОзжйж лиОмкжзОйж гия егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі (Ф ТОеі лПТПХСгФ б лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя іе еОвОиькСї); 

 ТПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж (Ф ТОеі її УлиОмж) Ф ТСейіТі, 
лТСлСТоіРкСйФ пОУмоі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО мОзСвС лиОмкжзО 
еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз, ТСеТОХСбОкіР біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.262 лФкзмФ 
14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 

 20 бігУСмзіб бжмТОм кО УлиОмФ СТПкгкСї лиОмж еО бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
Фвігь еПйПиькі гіиякзж, СТПкгСгОбояйж язжХ є юТжгжпкі СУСаж, мО/ОаС язі 
лПТПаФбОюмь Ф гПТдОбкіР пж зСйФкОиькіР биОУкСУмі. 

К УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз кП 
бТОХСбФюмьУя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкі Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі УФйж 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб. 

2971.5. Дия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж (юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ СУіа 
- ліглТжєйоіб, язі лТСбОгямь гіяиькіУмь бжзиюпкС б йПдОХ нПТйПТУьзСвС вСУлСгОТУмбО, 
еОТПєУмТСбОкСвС біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС нПТйПТУьзП вСУлСгОТУмбС") Тіекжоя 
йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю 
УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз СапжУиюємьУя 
рияХСй бігкійОккя біг еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еОвОиькСї УФйж 
УлиОпПкжХ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО 
СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз. 

ДС УФйж УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз 
бігкСУямьУя: 

 єгжкжР лСгОмСз; лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб (Ф ТОеі лПТПХСгФ б лСгОмзСбСйФ 
(ебімкСйФ) ТСоі кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя іе еОвОиькСї); 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 655 gazeta.vobu.ua 
 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб (пжУмСвС 
СлСгОмзСбОкСвС гСХСгФ) біг лТСгОдФ (ТПОиіеОоії) биОУкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї 
лТСгФзоії (Ф ТОеі лПТПХСгФ б лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя іе еОвОиькСї); 

 лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа, язі 
лПТПаФбОюмь е лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф мТФгСбжХ ОаС ожбіиькС-лТОбСбжХ бігкСУжкОХ 
(зТій гСХСгіб, УлиОпПкжХ еО лТжгаОккя мСбОТіб Ф ніежпкжХ СУіа), е гСХСгіб еО 
гСвСбСТОйж СТПкгж, УФаСТПкгж, ПйнімПбежУФ еПйПиькжХ гіиякСз 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя; 

 еПйПиькжР лСгОмСз еО еПйПиькі гіиякзж, бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, 
язі бжзСТжУмСбФюмьУя мОзжйж лиОмкжзОйж гия егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі (Ф ТОеі лПТПХСгФ б лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя іе еОвОиькСї); 

 ТПкмкО лиОмО еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж (Ф ТОеі її УлиОмж); 
 20 бігУСмзіб бжмТОм кО УлиОмФ СТПкгкСї лиОмж еО бігкПУПкі гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 

Фвігь еПйПиькі гіиякзж, СТПкгСгОбояйж язжХ є юТжгжпкі СУСаж, мО/ОаС язі 
лПТПаФбОюмь Ф гПТдОбкіР пж зСйФкОиькіР биОУкСУмі. 

К УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз кП 
бТОХСбФюмьУя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкі Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі УФйж 
лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб. 

2971.6. К ТОеі бжзСТжУмОккя еПйПиькСї гіиякзж кО лТОбі ПйнімПбежУФ лСгОмСз кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ, УлиОпПкі ліг пОУ егіРУкПккя бжлиОм еО мОзжй гСвСбСТСй 
ПйнімПбежУФ, сСТіпкС бТОХСбФюмьУя Ф пОУмоі, ТСеТОХСбОкіР лТСлСТоіРкС гС ТіпкСї УФйж 
кОТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії кО кПйОмПТіОиькжР Озмжб Ф бжвиягі лТОбО зСТжУмФбОккя 
еПйПиькСю гіиякзСю еО гСвСбСТСй ПйнімПбежУФ. 

2971.7. ЙТж лСежмжбкСйФ екОпПккі Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО 
бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз лиОмкжз єгжкСвС лСгОмзФ гТФвСї ОаС мТПмьСї вТФлж 
еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж бжекОпПкФ б лСгОмзСбіР гПзиОТОоії еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз 
УФйФ єгжкСвС лСгОмзФ, сС лігиявОє УлиОмі гС аюгдПмФ, кО УФйФ мОзСвС лСежмжбкСвС 
екОпПккя. 

ЙТж лСежмжбкСйФ екОпПккі Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО 
СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз лиОмкжз єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж еСаСб'яеОкжР 
еаіиьржмж бжекОпПкФ б лСгОмзСбіР гПзиОТОоії еО кОУмФлкжР еО ебімкжй лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) Тіз УФйФ єгжкСвС лСгОмзФ, сС лігиявОє УлиОмі гС аюгдПмФ, кО УФйФ мОзСвС 
лСежмжбкСвС екОпПккя. 

Дия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж УФйО мОзСвС еаіиьрПккя ТСелСгіияємьУя 
йід біглСбігкжйж йіУоПбжйж аюгдПмОйж мО лПТПТОХСбФємьУя лТСлСТоіРкС пОУмоі 
еПйПиькжХ гіиякСз УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя, ТСемОрСбОкжХ кО мПТжмСТії 
біглСбігкСї мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж, Ф еОвОиькіР лиСсі мОзжХ еПйПиькжХ гіиякСз, биОУкжзСй 
ОаС зСТжУмФбОпПй язжХ є лиОмкжз лСгОмзФ. 

2971.8. ЛФйО єгжкСвС лСгОмзФ б пОУмжкі лСежмжбкСвС екОпПккя мОзСї Тіекжоі кП 
бТОХСбФємьУя Ф еОвОиькіР УФйі УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ 
еПйПиькжХ гіиякСз Ф кОУмФлкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі. 

ЙСежмжбкП екОпПккя Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО 
СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз є пОУмжкСю еСаСб'яеОкь е єгжкСвС лСгОмзФ. 
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ЛмОммя 298. ЙСТягСз СаТОккя ОаС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, ОаС 
бігйСбж біг УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя 

298.1. ЙСТягСз СаТОккя ОаС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя лиОмкжзОйж 
єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - мТПмьСї вТФл егіРУкюємьУя біглСбігкС гС ліглФкзміб 298.1.1 - 
298.1.4 оієї УмОммі. 

298.1.1. Дия СаТОккя ОаС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя УФа'єзм 
вСУлСгОТюбОккя лСгОє гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй лСгОмзСбСї ОгТПУж еОябФ. 

ЗОябО лСгОємьУя еО бжаСТСй лиОмкжзО лСгОмзіб, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй 
КСгПзУСй, б Сгжк е мОзжХ УлСУСаіб: 

1) СУСажУмС лиОмкжзСй лСгОмзіб ОаС ФлСбкСбОдПкСю кО оП СУСаСю; 
2) кОгУжиОємьУя лСрмСю е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя мО е СлжУСй бзиОгПккя; 
3) еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб 

КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі 
гСбіТпі лСУиФвж"; 

4) гПТдОбкСйФ ТПєУмТОмСТФ ліг пОУ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії УмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж 
ОаС гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя. ВіглСбігкО еОябО ОаС бігСйСУмі 
лПТПгОюмьУя гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
гПТдОбкФ ТПєУмТОоію юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ 
нСТйФбОкь". 

298.1.2. ЗОТПєУмТСбОкі б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі гС 
еОзікпПккя йіУяоя, б язСйФ бігаФиОУя гПТдОбкО ТПєУмТОоія, лСгОиж еОябФ сСгС СаТОккя 
УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя мО УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкСї гия лПТрСї 
ОаС гТФвСї вТФлж, ббОдОюмьУя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, Ф язСйФ бігаФиОУя гПТдОбкО ТПєУмТОоія. 

ЗОТПєУмТСбОкі б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя 
(кСбСУмбСТПкі), язі лТСмявСй 10 гкіб е гкя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лСгОиж еОябФ сСгС 
СаТОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя мО УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкСї гия 
мТПмьСї вТФлж, язО кП лПТПгаОпОє УлиОмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ббОдОюмьУя 
лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ е гкя їХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

298.1.3. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, язжР ФмбСТюємьУя б ТПеФиьмОмі ТПСТвОкіеОоії (зТій 
лПТПмбСТПккя) аФгь-язСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, сС йОє кПлСвОрПкі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя пж 
лСгОмзСбжР аСТв, язі бжкжзиж гС мОзСї ТПСТвОкіеОоії, йСдП аФмж еОТПєУмТСбОкжР яз лиОмкжз 
єгжкСвС лСгОмзФ (рияХСй лСгОккя кП ліекірП кід еО 15 зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ 
кОУмФлкСвС зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ еОябж) е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО 
лСгОмзСбжй (ебімкжй) збОТмОиСй, Ф язСйФ егіРУкПкС лСвОрПккя мОзжХ лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

298.1.4. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, язжР є лиОмкжзСй ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб біглСбігкС гС 
кСТй оьСвС КСгПзУФ, йСдП лТжРкямж ТірПккя лТС лПТПХіг кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя рияХСй лСгОккя еОябж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кП ліекірП кід еО 15 
зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ кОУмФлкСвС зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ. МОзжР УФа'єзм 
вСУлСгОТюбОккя йСдП егіРУкжмж лПТПХіг кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя Сгжк ТОе 
лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ. 

ЙПТПХіг кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, еОекОпПкСвС б 
ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС ліглФкзмФ, йСдП аФмж егіРУкПкжР еО ФйСбж, язсС лТСмявСй 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ, сС лПТПгФє лПТіСгФ лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, 
УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя гСмТжйОкС бжйСвж, бУмОкСбиПкі б лФкзмі 291.4 УмОммі 291 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ДС лСгОкСї еОябж гСгОємьУя ТСеТОХФкСз гСХСгФ еО лСлПТПгкіР зОиПкгОТкжР Тіз, язжР 
бжекОпОємьУя е гСмТжйОккяй бжйСв, бУмОкСбиПкжХ оією виОбСю. 

ЙТж оьСйФ язсС УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ, сС лПТПгФє ТСзФ 
СаТОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя, УОйСУміРкС лТжРкяб ТірПккя лТС лТжлжкПккя 
ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, мС лТж лПТПХСгі кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя гС 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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ТСеТОХФкзФ гСХСгФ еО лСлПТПгкіР зОиПкгОТкжР Тіз бзиюпОємьУя бУя УФйО гСХСгФ, 
СмТжйОкСвС мОзСю СУСаСю б ТПеФиьмОмі лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі еО мОзжР 
лСлПТПгкіР зОиПкгОТкжР Тіз. 

ЛСТйО ТСеТОХФкзФ гСХСгФ еО лСлПТПгкіР зОиПкгОТкжР Тіз, сС лПТПгФє ТСзФ лПТПХСгФ кО 
УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

298.1.5. ЗО ФйСбж гСмТжйОккя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ожй 
КСгПзУСй гия СаТОкСї кжй вТФлж, мОзжР лиОмкжз йСдП УОйСУміРкС лПТПРмж кО УлиОмФ 
єгжкСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкСвС гия ікржХ вТФл лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ, рияХСй 
лСгОккя еОябж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кП ліекірП кід еО 15 зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ 
кОУмФлкСвС збОТмОиФ. ЙТж оьСйФ Ф лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язжР є 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ОкФиюємьУя ТПєУмТОоія лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй, Ф ТОеі СаТОккя кжй лПТрСї ОаС гТФвСї 
вТФлж пж УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкСї гия мТПмьСї вТФлж, язО бзиюпОє лСгОмСз кО 
гСгОкФ бОТміУмь гС УзиОгФ єгжкСвС лСгОмзФ. 

298.2. ВігйСбО біг УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ 
лПТрСї - мТПмьСї вТФл егіРУкюємьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ліглФкзмОйж 298.2.1 - 298.2.3 
оієї УмОммі. 

298.2.1. Дия бігйСбж біг УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя кП 
ліекірП кід еО 10 зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ кСбСвС зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ (ТСзФ) лСгОє 
гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еОябФ. 

298.2.2. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ йСдФмь УОйСУміРкС бігйСбжмжУя біг УлТСсПкСї 
УжУмПйж СлСгОмзФбОккя Ф еб'яезФ е лПТПХСгСй кО УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, 
бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) 
збОТмОиСй, Ф язСйФ лСгОкС еОябФ сСгС бігйСбж біг УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя Ф 
еб'яезФ е лПТПХСгСй кО УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб. 

298.2.3. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ еСаСб'яеОкі лПТПРмж кО УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, 
бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, Ф мОзжХ бжлОгзОХ мО б УмТСзж: 

1) Ф ТОеі лПТПбжсПккя лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ бУмОкСбиПкСвС СаУявФ гСХСгФ 
лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї і гТФвСї вТФл мО кПегіРУкПккя мОзжйж лиОмкжзОйж 
лПТПХСгФ кО еОУмСУФбОккя ікрСї УмОбзж - е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО 
лСгОмзСбжй (ебімкжй) збОТмОиСй, Ф язСйФ бігаФиСУя мОзП лПТПбжсПккя; 

2) Ф ТОеі лПТПбжсПккя лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ СаУявФ гСХСгФ, бУмОкСбиПкСвС 
ліглФкзмСй 3 лФкзмФ 291.4 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ, лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї і 
гТФвСї вТФл, язі бжзСТжУмОиж лТОбС кО еОУмСУФбОккя ікржХ УмОбСз, бУмОкСбиПкжХ гия мТПмьСї 
вТФлж, - е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) збОТмОиСй, Ф язСйФ 
бігаФиСУя мОзП лПТПбжсПккя; 

3) Ф ТОеі лПТПбжсПккя лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ бУмОкСбиПкСвС СаУявФ гСХСгФ 
лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж - е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО 
лСгОмзСбжй (ебімкжй) збОТмОиСй, Ф язСйФ бігаФиСУя мОзП лПТПбжсПккя; 

4) Ф ТОеі еОУмСУФбОккя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ ікрСвС УлСУСаФ ТСеТОХФкзіб, кід 
еОекОпПкі Ф лФкзмі 291.6 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ, - е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО 
лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, Ф язСйФ гСлФсПкС мОзжР УлСУіа ТСеТОХФкзіб; 

5) Ф ТОеі егіРУкПккя бжгіб гіяиькСУмі, язі кП гОюмь лТОбО еОУмСУСбФбОмж УлТСсПкФ 
УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, ОаС кПбіглСбігкСУмі бжйСвОй СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбжХ нСТй 
вСУлСгОТюбОккя - е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, Ф 
язСйФ егіРУкюбОижУя мОзі бжгж гіяиькСУмі ОаС бігаФиОУя ейікО СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї 
нСТйж; 

6) Ф ТОеі лПТПбжсПккя пжУПиькСУмі ніежпкжХ СУіа, язі лПТПаФбОюмь Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ 
е лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ, - е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй 
(ебімкжй) лПТіСгСй, Ф язСйФ гСлФсПкС мОзП лПТПбжсПккя; 
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7) Ф ТОеі егіРУкПккя бжгіб гіяиькСУмі, кП еОекОпПкжХ Ф ТПєУмТі лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ, 
- е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, Ф язСйФ 
егіРУкюбОижУя мОзі бжгж гіяиькСУмі; 

8) Ф ТОеі кОябкСУмі лСгОмзСбСвС аСТвФ Ф ТСейіТі, сС лПТПбжсФє УФйФ, бжекОпПкФ ОаеОоСй 
мТПмій лФкзмФ 59.1 УмОммі 59 оьСвС КСгПзУФ, кО зСдкП лПТрП пжУиС йіУяоя лТСмявСй гбСХ 
лСУиігСбкжХ збОТмОиіб - б СУмОккіР гПкь гТФвСвС іе гбСХ лСУиігСбкжХ збОТмОиіб; 

9) Ф ТОеі егіРУкПккя лиОмкжзОйж лПТрСї ОаС гТФвСї вТФлж гіяиькСУмі, язО кП лПТПгаОпПкО Ф 
ліглФкзмОХ 1 ОаС 2 лФкзмФ 291.4 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ біглСбігкС, - е лПТрСвС пжУиО 
йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) збОТмОиСй, Ф язСйФ егіРУкюбОиОУя мОзО 
гіяиькіУмь; 

10) Ф ТОеі кОаФммя лиОмкжзСй лСгОмзФ УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) збОТмОиСй, Ф язСйФ лиОмкжз лСгОмзФ кОаФб УмОмФУ 
ТПежгПкмО Дія Лімі. 

298.3. К еОябі еОекОпОюмьУя мОзі СаСб'яезСбі бігСйСУмі: 
1) кОРйПкФбОккя УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, зСг еО ЄДКЙИК (гия юТжгжпкСї СУСаж) ОаС 

лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї 
зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС УПТія (еО кОябкСУмі) мО кСйПТ лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі 
пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ бігйСбжижУя біг лТжРкяммя 
ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб); 

2) бжзиюпПкС; 
3) лСгОмзСбФ ОгТПУФ УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя; 
4) йіУоП лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 
5) СаТОкі УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя бжгж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі евігкС е КВДД ДК 

009:2010; 
6) СаТОкі УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя вТФлО мО УмОбзО єгжкСвС лСгОмзФ ОаС ейікО вТФлж мО 

УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ; 
7) зіиьзіУмь СУіа, язі СгкСпОУкС лПТПаФбОюмь е ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй Ф 

мТФгСбжХ бігкСУжкОХ, мО УПТПгкьССаиізСбО пжУПиькіУмь лТОоібкжзіб Ф юТжгжпкСї СУСаж; 
8) гОмО (лПТіСг) СаТОккя ОаС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя. 
298.3.1. ДС еОябж бзиюпОюмьУя бігСйСУмі (еО кОябкСУмі) лТС: 
1) ейікФ кОРйПкФбОккя УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя (гия юТжгжпкСї СУСаж) ОаС лТіебжсО, 

ійПкі, лС аОмьзСбі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, ОаС УПТії мО кСйПТО лОУлСТмО (гия ніежпкжХ 
СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ бігйСбжижУя біг 
лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб); 

2) ейікФ лСгОмзСбСї ОгТПУж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя; 
3) ейікФ йіУоя лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 
4) ейікФ бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 
5) ейікФ СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї нСТйж юТжгжпкСї СУСаж; 
6) гОмФ (лПТіСг) бігйСбж біг еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж Ф еб'яезФ е лПТПХСгСй кО 

УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй; 
7) гОмФ (лПТіСг) лТжлжкПккя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї 

гіяиькСУмі; 
8) ейікФ вТФлж мО УмОбзж лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ. 
298.3.2. ІкнСТйОоія лТС лПТіСг сСТіпкСї біглФУмзж і мПТйікж мжйпОУСбСї бмТОмж 

лТОоПегОмкСУмі е СаСб’яезСбжй гСгОккяй бжмявФ е ДиПзмТСккСвС ТПєУмТФ ижУмзіб 
кПлТОоПегОмкСУмі лСгОємьУя еО еОябСю Ф гСбіиькіР нСТйі. 

298.4. К ТОеі ейікж кОРйПкФбОккя юТжгжпкСї СУСаж, лТіебжсО, ійПкі, лС аОмьзСбі ніежпкСї 
СУСаж - ліглТжєйоя ОаС УПТії мО кСйПТО лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі 
лПТПзСкОккя б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ бігйСбжижУя біг лТжРкяммя ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО 
СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб) еОябО лСгОємьУя лТСмявСй йіУяоя е гкя бжкжзкПккя 
мОзжХ ейік. 
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298.5. К ТОеі ейікж лСгОмзСбСї ОгТПУж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, йіУоя лТСбОгдПккя 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі еОябО лСгОємьУя лиОмкжзОйж 
єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї і гТФвСї вТФл кП ліекірП 20 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, Ф 
язСйФ бігаФижУя мОзі ейікж. 

298.6. К ТОеі ейікж лСгОмзСбСї ОгТПУж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, йіУоя лТСбОгдПккя 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі еОябО лСгОємьУя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж кП 
ліекірП СУмОккьСвС гкя збОТмОиФ, б язСйФ бігаФижУя мОзі ейікж. 

К ТОеі ейікж УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ еОябО лСгОємьУя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ 
мТПмьСї вТФлж кП ліекірП кід еО 15 зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСпОмзФ зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ, б 
язСйФ аФгП еОУмСУСбФбОмжУя мОзО УмОбзО. 

298.7. ЛСТйО мО лСТягСз лСгОккя еОябж бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

298.8. ЙСТягСз СаТОккя ОаС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя ОаС бігйСбж 
біг УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж 
егіРУкюємьУя біглСбігкС гС ліглФкзміб 298.8.1 - 298.8.8 оієї УмОммі. 

298.8.1. ЛіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мСбОТСбжТСакжзж гия лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя ОаС сСТіпкСвС лігмбПТгдПккя УмОмФУФ лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ лСгОюмь 
кП ліекірП 20 июмСвС лСмСпкСвС ТСзФ: 

 еОвОиькФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО лСмСпкжР Тіз сСгС бУієї лиСсі 
еПйПиькжХ гіиякСз, е язжХ УлТОбияємьУя лСгОмСз (УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь (Тіииі, 
УікСдОмПР, лОУСбжс, аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь), мО/ОаС еПйПиь бСгкСвС нСкгФ 
бкФмТіркіХ бСгСРй (СеПТ, УмОбзіб мО бСгСУХСбжс), - зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО УбСїй 
йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй лПТПаФбОккя кО лСгОмзСбСйФ СаиізФ); 

 ебімкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО лСмСпкжР Тіз СзТПйС сСгС зСдкСї 
еПйПиькСї гіиякзж - зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПй ТСемОрФбОккя мОзСї еПйПиькСї 
гіиякзж (юТжгжпкі СУСаж); 

 ТСеТОХФкСз пОУмзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО (юТжгжпкі СУСаж) - 
зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй мО/ОаС еО йіУоПй 
ТСемОрФбОккя еПйПиькжХ гіиякСз еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї ОвТОТкСї лСиімжзж, еО 
лСвСгдПккяй іе оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

 бігСйСУмі (гСбігзФ) лТС кОябкіУмь еПйПиькжХ гіиякСз - зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО 
УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй мО/ОаС еО йіУоПй ТСемОрФбОккя еПйПиькжХ гіиякСз. 

К бігСйСУмяХ (гСбігоі) лТС кОябкіУмь еПйПиькжХ гіиякСз еОекОпОюмьУя гОкі лТС зСдкжР 
гСзФйПкм, сС бУмОкСбиює лТОбС биОУкСУмі мО/ОаС зСТжУмФбОккя еПйПиькжйж гіиякзОйж, Ф 
мСйФ пжУиі лТС зСдкжР гСвСбіТ СТПкгж еПйПиькСї пОУмзж (лОю). 

Ліежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі лСгОиж еОябФ лТС СаТОккя кжйж УлТСсПкСї УжУмПйж 
СлСгОмзФбОккя мО УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкСї гия пПмбПТмСї вТФлж, блПТрП 
лСгОюмь бжекОпПкФ ожй ліглФкзмСй ебімкіУмь лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя лСгОккя 
мОзСї еОябж. 

298.8.2. ЛіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мСбОТСбжТСакжзж - юТжгжпкі СУСаж, ФмбСТПкі лТСмявСй 
ТСзФ рияХСй еижммя, лТжєгкОккя ОаС лПТПмбСТПккя, лСгОюмь лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ 
гкіб йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй РСвС ФмбСТПккя, гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб еО УбСїй 
йіУоПекОХСгдПккяй мО еО йіУоПй ТСемОрФбОккя еПйПиькжХ гіиякСз гПзиОТОоію е лСгОмзФ 
еО лПТіСг біг гОмж ФмбСТПккя гС зікоя лСмСпкСвС ТСзФ гия кОаФммя УмОмФУФ лиОмкжзО 
лСгОмзФ, О мОзСд ФУіХ лТОб і СаСб'яезіб сСгС лСвОрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС аСТвіб, 
язі лПТПгОкі РСйФ яз лТОбСкОУмФлкжзФ. 

298.8.3. ДСХіг УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжзО, СмТжйОкжР біг ТПОиіеОоії 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії биОУкСвС бжТСакжомбО мО лТСгФзміб її лПТПТСазж (зТій 
лігОзожекжХ мСбОТіб, еО бжкямзСй бжкСйОмПТіОиіб бжкСвТОгкжХ (зСгж евігкС е ККМ ЗДД 2204 
29 - 2204 30), бжТСаиПкжХ кО ліглТжєйУмбОХ лПТбжккСвС бжкСТСаУмбО гия ліглТжєйУмб 
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бмСТжккСвС бжкСТСаУмбО, язі бжзСТжУмСбФюмь мОзі бжкСйОмПТіОиж гия бжТСакжомбО вСмСбСї 
лТСгФзоії), бзиюпОє гСХСгж, СмТжйОкі біг: 

 ТПОиіеОоії лТСгФзоії ТСУижккжомбО, сС бжТСаиПкО (бжТСсПкО) кО ФвіггяХ, язі 
кОиПдОмь УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСйФ мСбОТСбжТСакжзФ кО лТОбі биОУкСУмі ОаС кОгОкі 
РСйФ б зСТжУмФбОккя, О мОзСд лТСгФзоії ТжакжомбО, бжиСбиПкСї (еіаТОкСї), ТСебПгПкСї, 
бжТСсПкСї Ф бкФмТіркіХ бСгСРйОХ (СеПТОХ, УмОбзОХ і бСгСУХСбжсОХ), мО лТСгФзміб її 
лПТПТСазж кО биОУкжХ ліглТжєйУмбОХ ОаС СТПкгСбОкжХ бжТСакжпжХ лСмФдкСУмяХ; 

 ТПОиіеОоії лТСгФзоії ТСУижккжомбО кО еОзТжмСйФ ґТФкмі мО лТСгФзміб її лПТПТСазж кО 
биОУкжХ ліглТжєйУмбОХ ОаС СТПкгСбОкжХ бжТСакжпжХ лСмФдкСУмяХ; 

 ТПОиіеОоії лТСгФзоії мбОТжккжомбО і лмОХібкжомбО мО лТСгФзміб її лПТПТСазж кО 
биОУкжХ ліглТжєйУмбОХ ОаС СТПкгСбОкжХ бжТСакжпжХ лСмФдкСУмяХ; 

 ТПОиіеОоії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, сС бжТСаиПкО іе УжТСбжкж биОУкСвС 
бжТСакжомбО кО гОбОиькжоьзжХ ФйСбОХ, кПеОиПдкС біг мПТжмСТіОиькСвС ТСейісПккя 
лПТПТСакСвС ліглТжєйУмбО. 

К ТОеі зСиж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзП ліглТжєйУмбС ФмбСТюємьУя рияХСй еижммя, 
лТжєгкОккя, лПТПмбСТПккя, лСгіиФ ОаС бжгіиПккя, Ф Тіз мОзСвС ФмбСТПккя гС УФйж, СмТжйОкСї 
біг ТПОиіеОоії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії биОУкСвС бжТСакжомбО мО лТСгФзміб її 
лПТПТСазж (зТій лігОзожекжХ мСбОТіб, еО бжкямзСй бжкСйОмПТіОиіб бжкСвТОгкжХ (зСгж 
евігкС е ККМ ЗДД 2204 29 - 2204 30), бжТСаиПкжХ кО ліглТжєйУмбОХ лПТбжккСвС бжкСТСаУмбО 
гия ліглТжєйУмб бмСТжккСвС бжкСТСаУмбО, язі бжзСТжУмСбФюмь мОзі бжкСйОмПТіОиж гия 
бжТСакжомбО вСмСбСї лТСгФзоії), бзиюпОюмьУя мОзСд гСХСгж, СмТжйОкі лТСмявСй 
СУмОккьСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ біг кОгОккя УФлФмкіХ лСУиФв: 

 лСУиФвж іе еажТОккя бТСдОю, РСвС аТжзПмФбОккя, УзиОгФбОккя, лОзФбОккя мО 
лігвСмСбзж лТСгФзоії гС еаФмФ (УФріккя, СаТіеФбОккя, УСТмФбОккя, СпжУмзО, 
ТСейПиюбОккя, гПеікнПзоія (еО кОябкСУмі иіоПкеії), УжиСУФбОккя, СХСиСгдПккя), язі 
кОгОюмьУя лСзФлою мОзСї лТСгФзоії УіиьвСУлліглТжєйУмбСй-бжТСакжзСй (е йСйПкмФ 
кОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО мОзФ лТСгФзоію еО гСвСбСТСй гС гОмж її нОзмжпкСї 
лПТПгОпі лСзФлою); 

 лСУиФвж е гСвиягФ еО ХФгСаСю і лмжоПю, язі кОгОюмьУя її лСзФлою 
УіиьвСУлліглТжєйУмбСй-бжТСакжзСй (е йСйПкмФ кОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО мОзФ 
лТСгФзоію еО гСвСбСТСй гС гОмж її нОзмжпкСї лПТПгОпі лСзФлою); 

 лСУиФвж іе еаПТівОккя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, язі кОгОюмьУя її лСзФлою 
УіиьвСУлліглТжєйУмбСй-бжТСакжзСй (е йСйПкмФ кОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО мОзФ 
лТСгФзоію еО гСвСбСТСй гС гОмж її нОзмжпкСї лПТПгОпі лСзФлою); 

 лСУиФвж е бігвСгібиі мО еОаСю УбіРУьзСї ХФгСаж і лмжоі, язі кОгОюмьУя її лСзФлою 
УіиьвСУлліглТжєйУмбСй-бжТСакжзСй (е йСйПкмФ кОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО мОзФ 
лТСгФзоію гС гОмж її нОзмжпкСї лПТПгОпі лСзФлою). 

298.8.4. К ТОеі зСиж Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
мСбОТСбжТСакжомбО УмОкСбжмь йПкр яз 75 бігУСмзіб, УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжР 
мСбОТСбжТСакжз - юТжгжпкО СУСаО УлиОпФє лСгОмзж Ф кОУмФлкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) 
ТСоі кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

ЯзсС мОзО пОУмзО кП лПТПбжсФє 75 бігУСмзіб Ф еб'яезФ іе бжкжзкПккяй СаУмОбжк 
кПлПТПаСТкСї Ужиж Ф лСлПТПгкьСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі, гС лиОмкжзО лСгОмзФ б 
кОУмФлкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі еОекОпПкО бжйСвО кП еОУмСУСбФємьУя. МОзі 
лиОмкжзж лСгОмзФ гия лігмбПТгдПккя УмОмФУФ лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ лСгОюмь 
лСгОмзСбФ гПзиОТОоію ТОеСй іе ТірПккяй ВПТХСбкСї КОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, 
СаиОУкжХ ТОг лТС кОябкіУмь СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж мО лПТПиіз УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя, сС лСУмТОдгОиж бкОУиігСз мОзжХ СаУмОбжк. 

298.8.5. ЗОТПєУмТСбОкі б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі гС 
еОзікпПккя йіУяоя, б язСйФ бігаФиОУя гПТдОбкО ТПєУмТОоія, лСгОиж еОябФ лТС СаТОккя 
УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя мО УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкСї гия пПмбПТмСї 
вТФлж, ббОдОюмьУя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ е гкя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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ЗОябО лСгОємьУя кО бжаіТ лиОмкжзО лСгОмзіб б Сгжк іе УлСУСаіб, бжекОпПкжХ пОУмжкОйж 1 
- 4 ліглФкзмФ 298.1.1 лФкзмФ 298.1 УмОммі 298 оьСвС КСгПзУФ. 

298.8.6. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж (ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі), язі Ф 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі кП еОаПелПпжиж гСмТжйОккя УФзФлкСУмі ФйСб (зТжмПТіїб), 
лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй "а" ліглФкзмФ 4 лФкзмФ 291.4 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ, еСаСб'яеОкі 
УлиОмжмж Ф лСмСпкСйФ ТСоі лСгОмСз Ф ТСейіТі, сС ТСеТОХСбФємьУя бжХСгяпж е 25 бігУСмзіб 
ТіпкСї УФйж лСгОмзФ еО зСдкжР збОТмОи, лТСмявСй язСвС лиОмкжз лПТПаФбОб кО пПмбПТміР 
вТФлі лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ, мО е кОУмФлкСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) збОТмОиФ лПТПРмж 
кО еОУмСУФбОккя УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бжекОпПкСї гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ 
мТПмьСї вТФлж, ОаС бігйСбжмжУя біг еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя. 

ЗОябО лТС мОзжР лПТПХіг лСгОємьУя мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ кП ліекірП 20 пжУиО 
йіУяоя, кОУмФлкСвС еО зОиПкгОТкжй збОТмОиСй, Ф язСйФ кП еОаПелПпПкС гСмТжйОккя 
УФзФлкСУмі ФйСб (зТжмПТіїб), лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй "а" ліглФкзмФ 4 лФкзмФ 291.4 УмОммі 
291 оьСвС КСгПзУФ. 

298.8.7. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж йСдФмь УОйСУміРкС лПТПРмж кО 
еОУмСУФбОккя УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бжекОпПкСї гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ ікрСї 
вТФлж, ОаС бігйСбжмжУя біг УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя Ф еб'яезФ е лПТПХСгСй кО 
УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) збОТмОиСй, Ф язСйФ лСгОкС біглСбігкФ еОябФ Ф лСТягзФ 
евігкС е лФкзмСй 298.2 УмОммі 298 оьСвС КСгПзУФ, еО ФйСбж УлиОмж лСгОмзФ еО лСмСпкжР Тіз Ф 
ТСейіТі, сС ТСеТОХСбФємьУя бжХСгяпж е 25 бігУСмзіб ТіпкСї УФйж лСгОмзФ еО зСдкжР збОТмОи, 
лТСмявСй язСвС лиОмкжз лПТПаФбОб кО пПмбПТміР вТФлі лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ. 

298.8.8. ЛіиьУьзСвСУлСгОТУьзжР мСбОТСбжТСакжз лСбмСТкС йСдП аФмж бзиюпПкжР гС 
пПмбПТмСї вТФлж лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ кП ТОкірП кід пПТПе гбО зОиПкгОТкі ТСзж ліУия 
РСвС лПТПХСгФ кО еОУмСУФбОккя УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ, бжекОпПкСї гия лиОмкжзіб єгжкСвС 
лСгОмзФ ікрСї вТФлж, ОаС ОкФиюбОккя РСвС лСлПТПгкьСї ТПєУмТОоії лиОмкжзСй єгжкСвС 
лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж. ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя Ф ТОеі ОкФиюбОккя 
ТПєУмТОоії лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж юТжгжпкСї СУСаж еО ікіоіОмжбСю 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

298.9. ВігСйСУмі лТС ТПєУмТОоію ОаС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя 
- лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж Ф нСТйі бжмявФ е ТПєУмТФ лиОмкжзіб єгжкСвС 
лСгОмзФ кП ліекірП 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя мОзСї ТПєУмТОоії кОгОюмьУя зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еО лСгОмзСбСю ОгТПУСю мОзСвС лиОмкжзО 
лСгОмзФ. 

ЛмОммя 299. ЙСТягСз ТПєУмТОоії мО ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ 
299.1. КПєУмТОоія УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя яз лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ егіРУкюємьУя 

рияХСй бкПУПккя біглСбігкжХ еОлжУіб гС ТПєУмТФ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ. 
299.2. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 

бПгП ТПєУмТ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ, б язСйФ йіУмжмьУя ікнСТйОоія лТС СУіа, 
еОТПєУмТСбОкжХ лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ. 

299.3. К ТОеі бігУФмкСУмі бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй лігУмОб гия бігйСбж Ф ТПєУмТОоії 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя яз лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ зСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР 
лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ гкіб біг гОмж кОгХСгдПккя еОябж сСгС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ 
УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя еОТПєУмТФбОмж мОзФ СУСаФ лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ. 

299.4. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 298.1.2 лФкзмФ 298.1 мО ліглФкзмСй 298.8.5 
лФкзмФ 298.8 УмОммі 298 оьСвС КСгПзУФ, зСкмТСиююпжР СТвОк, Ф ТОеі бігУФмкСУмі бжекОпПкжХ 
ожй КСгПзУСй лігУмОб гия бігйСбж, егіРУкює ТПєУмТОоію УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя яз 
лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ е гОмж, бжекОпПкСї біглСбігкС гС еОекОпПкСвС ліглФкзмФ, 
лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ гкіб е гОмж СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй еОябж сСгС 
СаТОккя УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя ОаС СмТжйОккя ожй СТвОкСй біг гПТдОбкСвС 
ТПєУмТОмСТО ПиПзмТСккСї зСлії еОябж, бжвСмСбиПкСї рияХСй УзОкФбОккя, СгкСпОУкС е 
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бігСйСУмяйж е ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО 
вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь лТС лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії юТжгжпкСї СУСаж ОаС 
ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, язсС мОзО еОябО гСгОкО гС ТПєУмТОоіРкСї зОТмзж. 

299.5. К ТОеі бігйСбж Ф ТПєУмТОоії лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ зСкмТСиююпжР СТвОк 
еСаСб'яеОкжР кОгОмж лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ гкіб е гкя лСгОккя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя 
біглСбігкСї еОябж лжУьйСбФ бйСмжбСбОкФ бігйСбФ, язО йСдП аФмж СУзОТдПкО УФа'єзмСй 
вСУлСгОТюбОккя Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ. 

299.6. ЙігУмОбОйж гия лТжРкяммя зСкмТСиююпжй СТвОкСй ТірПккя лТС бігйСбФ Ф 
ТПєУмТОоії УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя яз лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ є бжзиюпкС: 

1) кПбіглСбігкіУмь мОзСвС УФа'єзмО бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй УмОммПю 291 оьСвС КСгПзУФ; 
2) кОябкіУмь Ф УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, язжР ФмбСТюємьУя Ф ТПеФиьмОмі ТПСТвОкіеОоії 

(зТій лПТПмбСТПккя) аФгь-язСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, кПлСвОрПкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь пж 
лСгОмзСбСвС аСТвФ, сС бжкжзиж гС мОзСї ТПСТвОкіеОоії; 

3) кПгСмТжйОккя мОзжй УФа'єзмСй бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ліглФкзмСй 298.1.4 лФкзмФ 298.1 
УмОммі 298 оьСвС КСгПзУФ. 

299.7. ДС ТПєУмТФ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ бкСУямьУя мОзі бігСйСУмі лТС лиОмкжзО 
єгжкСвС лСгОмзФ: 

1) кОРйПкФбОккя УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, зСг евігкС е ЄДКЙИК (гия юТжгжпкСї СУСаж) 
ОаС лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї 
зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС УПТія (еО кОябкСУмі) мО кСйПТ лОУлСТмО (гия ніежпкжХ СУіа, язі 
пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ бігйСбжижУя біг лТжРкяммя 
ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТО СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб і йОюмь біглСбігкФ бігйімзФ Ф 
лОУлСТмі); 

2) лСгОмзСбО ОгТПУО УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя; 
3) йіУоП лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 
4) бжзиюпПкС; 
5) УмОбзО єгжкСвС лСгОмзФ мО вТФлО лиОмкжзО лСгОмзФ; 
6) гОмО (лПТіСг) СаТОккя ОаС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя; 
7) гОмО ТПєУмТОоії; 
8) бжгж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 
9) гОмО ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії. 
299.8. К ТОеі ейікж бігСйСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмОйж 1 - 5 лФкзмФ 299.7 оієї УмОммі, 

бкСУямьУя ейікж гС ТПєУмТФ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ б гПкь лСгОккя лиОмкжзСй 
біглСбігкСї еОябж. 

299.9. ЗО аОдОккяй еОТПєУмТСбОкжР лиОмкжз єгжкСвС лСгОмзФ йСдП аПеСлиОмкС мО 
аПеФйСбкС Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі еО йіУоПй лСгОмзСбСї ОгТПУж СмТжйОмж (Ф мСйФ пжУиі б 
ПиПзмТСккСйФ бжвиягі) бжмяв е ТПєУмТФ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ. ЛмТСз кОгОккя бжмявФ е 
ТПєУмТФ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ гия еОТПєУмТСбОкжХ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ кП 
лСбжкПк лПТПбжсФбОмж СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гкя кОгХСгдПккя еОлжмФ, О гия УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя, язі лСгОиж еОябФ сСгС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, - 
гбСХ ТСаСпжХ гкіб е гкя кОгХСгдПккя еОлжмФ. Вжмяв гіє гС бкПУПккя ейік гС ТПєУмТФ. 

299.10. КПєУмТОоія лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ є аПеУмТСзСбСю мО йСдП аФмж 
ОкФиьСбОкО рияХСй бжзиюпПккя е ТПєУмТФ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ еО ТірПккяй 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф ТОеі: 

1) лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ еОябж сСгС бігйСбж біг еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж 
СлСгОмзФбОккя Ф еб'яезФ е лПТПХСгСй кО УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, - б СУмОккіР гПкь зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ, б язСйФ лСгОкС мОзФ еОябФ; 

2) лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж (зТій лПТПмбСТПккя) ОаС лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй біглСбігкС гС еОзСкФ - б гПкь СмТжйОккя 
біглСбігкжй зСкмТСиююпжй СТвОкСй біг гПТдОбкСвС ТПєУмТОмСТО лСбігСйиПккя лТС 
лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мОзСвС лТжлжкПккя; 
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3) Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 298.2.3 лФкзмФ 298.2 мО ліглФкзмСй 298.8.6 лФкзмФ 
298.8 УмОммі 298 оьСвС КСгПзУФ; 

4) язсС Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
мСбОТСбжТСакжомбО юТжгжпкСї СУСаж лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж УмОкСбжмь 
йПкр яз 75 бігУСмзіб; 

5) язсС лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж кП лСгОкС лСгОмзСбФ ебімкіУмь, 
лПТПгаОпПкФ ліглФкзмСй 295.9.1 лФкзмФ 295.9 УмОммі 295 мО ліглФкзмСй 298.8.1 лФкзмФ 298.8 
УмОммі 298 оьСвС КСгПзУФ; 

6) кОаФммя лиОмкжзСй лСгОмзФ УмОмФУФ ТПежгПкмО Дія Лімі - б СУмОккіР гПкь зОиПкгОТкСвС 
збОТмОиФ, б язСйФ лиОмкжз лСгОмзФ кОаФб УмОмФУ ТПежгПкмО Дія Лімі. 

299.11. К ТОеі бжябиПккя біглСбігкжй зСкмТСиююпжй СТвОкСй ліг пОУ лТСбПгПккя 
лПТПбіТСз лСТФрПкь лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - мТПмьСї вТФл бжйСв, бУмОкСбиПкжХ 
оією виОбСю, ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - мТПмьСї вТФл 
лТСбСгжмьУя еО ТірПккяй мОзСвС СТвОкФ, лТжРкямжй кО лігУмОбі ОзмО лПТПбіТзж, е лПТрСвС 
пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО збОТмОиСй, б язСйФ гСлФсПкС лСТФрПккя. К мОзСйФ бжлОгзФ 
УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя йОє лТОбС СаТОмж ОаС лПТПРмж кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя ліУия еОзікпПккя пСмжТьСХ лСУиігСбкжХ збОТмОиіб е йСйПкмФ лТжРкяммя 
ТірПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

К ТОеі бжябиПккя біглСбігкжй зСкмТСиююпжй СТвОкСй ліг пОУ лТСбПгПккя бжїекжХ 
гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж кПбіглСбігкСУмі 
бжйСвОй ліглФкзмФ 4 лФкзмФ 291.4 мО лФкзмФ 291.51 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ Ф лСгОмзСбСйФ 
(ебімкСйФ) ТСоі ОаС Ф лСлПТПгкіХ лПТіСгОХ, мОзСйФ лиОмкжзФ еО мОзі лПТіСгж кОТОХСбФюмьУя 
лСгОмзж мО еаСТж, біг УлиОмж язжХ бік ебіиькябУя яз лиОмкжз єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї 
вТФлж, мО рмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії (рмТОнж), лПТПгаОпПкі виОбСю 11 ТСегіиФ II оьСвС 
КСгПзУФ. МОзжР лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лПТПРмж гС УлиОмж лСгОмзіб еО еОвОиькСю 
УжУмПйСю СлСгОмзФбОккя, лСпжкОюпж е кОУмФлкСвС йіУяоя ліУия йіУяоя, Ф язСйФ 
бУмОкСбиПкС мОзП лСТФрПккя. 

299.12. ЙСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ ліУия ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО єгжкСвС 
лСгОмзФ егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ виОбСю 9 ТСегіиФ II оьСвС КСгПзУФ. 

299.13. З йПмСю лСУміРкСвС еОаПелПпПккя СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, юТжгжпкжХ мО ніежпкжХ СУіа ікнСТйОоією оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, сСгПккС СлТжиюгкює гия аПеСлиОмкСвС 
мО біиькСвС гСУмФлФ кО єгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТОоіРкСйФ бПа-лСТмОиі юТжгжпкжХ СУіа 
мО ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь і биОУкСйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі 
мОзі гОкі е ТПєУмТФ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ: 

 лСгОмзСбжР кСйПТ (гия юТжгжпкСї СУСаж); 
 кОРйПкФбОккя гия юТжгжпкСї СУСаж ОаС лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі гия ніежпкСї 

СУСаж; 
 гОмФ (лПТіСг) СаТОккя ОаС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя; 
 УмОбзФ єгжкСвС лСгОмзФ; 
 вТФлФ лиОмкжзО лСгОмзФ; 
 бжгж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 
 гОмФ бжзиюпПккя е ТПєУмТФ лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ. 

ЛмОммя 300. ВіглСбігОиькіУмь лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ 
300.1. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ кПУФмь біглСбігОиькіУмь біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ 

еО лТОбжиькіУмь СапжУиПккя, УбСєпОУкіУмь мО лСбкСмФ УлиОмж УФй єгжкСвС лСгОмзФ, О мОзСд 
еО УбСєпОУкіУмь лСгОккя лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР. 

ГЙАВА 2. ЛІКЛИВАЗИЕ ЛІЙЬЛЬКИГИЛЙИДАКЛЬКИЕ ЙИДАМИК (ВжзиюпПкО) 
ГЙАВА 3. ЗБІК К ВИГЙЯДІ МІЙЬИВИЇ ЗАДБАВКИ ДИ ДІЮНИГИ МАКИЛК ЗА ДЙДКМКИНЗК І 

МДЙЙИВК ДЗДКГІЮ, ККІЖ ДЙДКМКИДЗДКГІЇ, ВИКИБЙДЗИЇ КВАЙІЛІКИВАЗИЖИ 
КИГДЗДКАМІЕЗИЖИ КЛМАЗИВКАЖИ (ВжзиюпПкО) 
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ГЙАВА 4. ЗБІК К ВИГЙЯДІ МІЙЬИВИЇ ЗАДБАВКИ ДИ ДІЮНИГИ МАКИЛК ЗА ЙКИКИДЗИЕ 
ГАЗ ДЙЯ ЛЙИЖИВАНІВ КЛІН ЛИКЖ ВЙАЛЗИЛМІ (ВжзиюпПкО) 

КИЗДІЙ XV. ЗБІК ЗА КИКИЛМКВАЗЗЯ КАДІИНАЛМИМЗИЖ КДЛККЛИЖ КККАЇЗИ (ВжзиюпПкС) 
КИЗДІЙ XVI. ЗБІК ЗА ЛЙДМІАЙЬЗД ВИКИКИЛМАЗЗЯ ВИДИ (ВжзиюпПкС) 
КИЗДІЙ XVII. ЗБІК ЗА ЛЙДМІАЙЬЗД ВИКИКИЛМАЗЗЯ ЙІЛИВИН КДЛККЛІВ (ВжзиюпПкС) 
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КИЗДІЙ XVIII. ИЛИБЙИВИЛМІ ИЙИДАМККВАЗЗЯ ЙЙАМЗИКІВ 
ЙИДАМКІВ В КЖИВАН ДІЇ КГИДИ ЙКИ КИЗЙИДІЙ ЙКИДККМІЇ 

ЛмОммя 335. ЙСТягСз СлСгОмзФбОккя ікбПУмСТО ліг пОУ бжзСкОккя ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії 

335.1. ЙТСмявСй УмТСзФ гії ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії і б йПдОХ гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е 
бжзСкОккяй мОзСї ФвСгж, УмявкПккя е ікбПУмСТО еОвОиькСгПТдОбкжХ мО йіУоПбжХ лСгОмзіб мО 
еаСТіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, зТій лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 335.2 оієї УмОммі, 
еОйікюємьУя ТСелСгіиСй бжТСаиПкСї лТСгФзоії йід гПТдОбСю мО ікбПУмСТСй кО ФйСбОХ 
мОзСї ФвСгж. 

ЙСгОмзСбі еСаСб'яеОккя кП бжкжзОюмь Ф ТОеі: 
 ТСелСгіиФ лТжаФмзСбСї мО/ОаС зСйлПкУОоіРкСї лТСгФзоії мО/ОаС їХ вТСрСбСвС 

ПзбібОиПкмО йід ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) і гПТдОбСю, лПТПгОпі СлПТОмСТСбі 
(ікбПУмСТСбі) лТжаФмзСбСї лТСгФзоії, кОиПдкСї гПТдОбі, гия лСгОиьрСвС лТСгОдФ; 

 лПТПгОпі лТОбО биОУкСУмі біг ікбПУмСТО (СлПТОмСТО) гС гПТдОбж кО йОРкС, лТжгаОкП 
ОаС УмбСТПкП ікбПУмСТСй гия бжзСкОккя ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії і бОТміУмь 
язСвС бігрзСгСбОкО зСйлПкУОоіРкСю лТСгФзоією ОаС е гкя лТжлжкПккя гії ФвСгж, О 
мОзСд зСТжУмФбОккя ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) мОзжй йОРкСй мО РСвС кОУмФлкП 
лСбПТкПккя гПТдОбі біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії" мО ФвСгж; 

 лПТПгОпі йОРкО, бзиюпОюпж вТСрСбі зСрмж, УмСТСкОйж ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії 
б зСТжУмФбОккя ікбПУмСТФ (СлПТОмСТФ) ФвСгж б йПдОХ мОзСї ФвСгж, аПеСлиОмкП 
зСТжУмФбОккя мОзжй йОРкСй ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) ФвСгж мО/ОаС лСбПТкПккя 
мОзСвС йОРкО ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) біглСбігкіР УмСТСкі ФвСгж; 

 ТСелСгіиФ СлПТОмСТСй зСйлПкУОоіРкСї мО/ОаС лТжаФмзСбСї лТСгФзоії і лПТПгОпі її 
вТСрСбСвС ПзбібОиПкмО йід ікбПУмСТОйж; 

 лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) зСйлПкУОоіРкСї мО/ОаС 
лТжаФмзСбСї лТСгФзоії, зТій лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО 
СлПТОоіяйж е лСУмОпОккя зСйлПкУОоіРкСї мО/ОаС лТжаФмзСбСї лТСгФзоії, кОаФмСї 
ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) Ф биОУкіУмь бкОУиігСз її ТСелСгіиФ еО ФвСгСю, мО 
лТжаФмзСбСї лТСгФзоії, кОиПдкСї гПТдОбі і лПТПгОкСї ікбПУмСТФ (СлПТОмСТФ) гия 
лСгОиьрСвС лТСгОдФ, язі бжекОпОюмьУя е ФТОХФбОккяй УмОммі 337 оьСвС КСгПзУФ; 

 лПТПгОпі йОРкО, бзиюпОюпж вТСрСбі зСрмж, УмСТСкОйж ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії 
ікбПУмСТФ (СлПТОмСТФ) гия еОаПелПпПккя бжзСкОккя ФйСб ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії б йПдОХ мОзСї ФвСгж мО лСбПТкПккя мОзСвС йОРкО ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) 
біглСбігкіР УмСТСкі ФвСгж; 

 лПТПТОХФбОккя (лПТПгОпі) зСрміб мО/ОаС йОРкО ікбПУмСТСй-кПТПежгПкмСй РСвС 
лСУміРкСйФ лТПгУмОбкжомбФ гия нікОкУФбОккя мО еОаПелПпПккя гіяиькСУмі еО ФвСгСю 
лТС ТСелСгіи лТСгФзоії біглСбігкС гС лТСвТОйж ТСаім мО зСрмСТжУФ бжмТОм еО ФвСгСю, 
ікрСї гіяиькСУмі, лПТПгаОпПкСї ФвСгСю, О мОзСд гия бжзСкОккя ікржХ еСаСб'яеОкь еО 
ФвСгСю; 

 аПеСлиОмкСвС зСТжУмФбОккя ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) Ф йПдОХ гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї 
е бжзСкОккяй ФвСгж, аФгь-язжй йОРкСй, Ф мСйФ пжУиі вТСрСбжйж зСрмОйж, 
вПСиСвіпкСю, вПСніежпкСю, вПСХійіпкСю, мПХкізС-ПзСкСйіпкСю ікнСТйОоією мО ікржйж 
гОкжйж, мПХкСиСвіяйж мО/ОаС лТОбОйж, кОгОкжйж ікбПУмСТСбі біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО мО ФвСгж; 

 бжзСТжУмОккя ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) лТСгФзоії (б її лТжТСгкСйФ УмОкі ОаС 
лПТПТСаиПкСї), кПСаХігкСї гия бжзСкОккя ТСаім мО егіРУкПккя ікрСї гіяиькСУмі, 
лПТПгаОпПкжХ ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, Ф мСйФ пжУиі УлОиюбОккя лТСгФзоії, ОаС 
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бмТОмж мОзСї лТСгФзоії, лСб'яеОкжХ е бжзСкОккяй ТСаім мО егіРУкПккяй ікрСї 
гіяиькСУмі, лПТПгаОпПкжХ ФвСгСю; 

 аПеСлиОмкСвС кОгОккя мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв пж вТСрСбжХ зСрміб ікбПУмСТФ 
(СлПТОмСТФ) пж ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) лТСмявСй УмТСзФ гії ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії мО б йПдОХ гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е бжзСкОккяй мОзСї ФвСгж, Ф мСйФ пжУиі 
кОгОккя гСгОмзСбжХ аиОв лТОоібкжзОй, бжлиОмж лТПйіР ОаС аСкФУіб кО зСТжУмь 
гПТдОбж мО бжзСкОккя УСоіОиькжХ еСаСб'яеОкь, лПТПгаОпПкжХ ФвСгСю лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії; 

 лСбПТкПккя ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) гіиякСз кОгТ (їХ пОУмжк) біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО мО ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії. 

ЙТСмявСй УмТСзФ гії ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії мО б йПдОХ гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е 
бжзСкОккяй мОзСї ФвСгж, СлСгОмзФбОккя ікбПУмСТО (СлПТОмСТО) егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй 
СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ ожй ТСегіиСй КСгПзУФ мО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії. К 
ТОеі ТСеаідкСУмПР йід лСиСдПккяйж ТСегіиФ XVIII мО ікржйж лСиСдПккяйж оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО, лПТПгаОпПкі ТСегіиСй XVIII оьСвС КСгПзУФ. 

335.2. Йіг пОУ бжзСкОккя ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії ікбПУмСТ (СлПТОмСТ) УлиОпФє мОзі 
лСгОмзж і еаСТж: 

О) лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь; 
а) лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб; 
б) ТПкмкФ лиОмФ еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк. 
ІкбПУмСТ еСаСб'яеОкжР кОТОХФбОмж, ФмТжйОмж мО УлиОмжмж гС аюгдПмФ лСгОмСз е гСХСгіб 

ніежпкжХ СУіа іе еОТСаімкСї лиОмж мО ікржХ бжкОвСТСг і бжлиОм, кОТОХСбОкжХ (бжлиОпПкжХ) 
лиОмкжзФ лСгОмзФ евігкС е ТСегіиСй IV оьСвС КСгПзУФ, е ФТОХФбОккяй УмОммі 340 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ІкбПУмСТ-ТПежгПкм ОаС ікбПУмСТ-кПТПежгПкм (РСвС лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС) 
еСаСб'яеОкжР еОТПєУмТФбОмж ФвСгФ лТС ТСелСгіи лТСгФзоії еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй яз 
лиОмкжзО лСгОмзіб мО лТж беяммі кО лСгОмзСбжР Саиіз лСгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО 
йіУоПй УбСєї ТПєУмТОоії біглСбігкП лСбігСйиПккя Ф лжУьйСбіР нСТйі і мОзі гСзФйПкмж: 

 еОУбігпПкФ б кСмОТіОиькСйФ лСТягзФ зСлію еОТПєУмТСбОкСї ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії; 

 зСлію УбігСомбО лТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії. 
ЙіУия ТПєУмТОоії ікбПУмСТО (СлПТОмСТО) і ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії яз лиОмкжзО 

лСгОмзФ ікбПУмСТ еСаСб'яеОкжР УзиОгОмж і лСгОбОмж лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй 
лСгОмзСбі гПзиОТОоії і ебімж, кПУмж біглСбігОиькіУмь еО кОиПдкП бжзСкОккя УбСїХ СаСб'яезіб, 
лСб'яеОкжХ е кОТОХФбОккяй і УлиОмСю лСгОмзіб мО еаСТіб, Ф лСТягзФ і ТСейіТОХ, 
бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. ЙСгОмзСбі гПзиОТОоії і ебімж лСгОюмьУя ікбПУмСТСй еО 
зСдкжй лСгОмзСй, еаСТСй, лиОмПдПй СзТПйС біг ебіміб еО ТПеФиьмОмОйж гіяиькСУмі, кП 
лСб'яеОкСї е бжзСкОккяй ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії. 

ЛСТйО УбігСомбО лТС ТПєУмТОоію ікбПУмСТО мО ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії яз лиОмкжзО 
лСгОмзіб еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

К ТОеі ФзиОгПккя аОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії еО ФпОУмю зіиьзСХ 
ікбПУмСТіб лТОбО мО СаСб'яезж сСгС ТПєУмТОоії яз лиОмкжзО лСгОмзіб еО ФвСгСю, бПгПккя 
СзТПйСвС лСгОмзСбСвС мО аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ СлПТОоіР, лСб'яеОкжХ е бжзСкОккяй ФвСгж, 
кОТОХФбОккя мО УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб мО лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі йСдФмь 
лСзиОгОмжУя кО СлПТОмСТО, О б пОУмжкі лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь - кО зСдкСвС ікбПУмСТО 
мО/ОаС кО СлПТОмСТО Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ФвСгСю. 

ВжекОпПккя ікбПУмСТО (СлПТОмСТО) мО РСвС лСбкСбОдПкь егіРУкюємьУя б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лТС ТСелСгіи лТСгФзоії. 

335.3. Дія оьСвС ТСегіиФ кП лСржТюємьУя (зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 337 
оьСвС КСгПзУФ) кО лігТягкжзіб і УФалігТягкжзіб, лПТПбіекжзіб мО ікржХ СУіа, Ф мСйФ пжУиі 
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ікСеПйкжХ, язі аПТФмь ФпОУмь Ф бжзСкОккі лПТПгаОпПкжХ ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії ТСаім 
(кОгОккя лСУиФв) кО лігУмОбі гСвСбСТіб (зСкмТОзміб) е ікбПУмСТСй. 

ЗОекОпПкі СУСаж УлиОпФюмь лСгОмзж б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 
335.4. ЙСгОмзСбжР Саиіз, лСб'яеОкжР е бжзСкОккяй лПТПгаОпПкжХ ФвСгСю лТС ТСелСгіи 

лТСгФзоії ТСаім (кОгОккяй лСУиФв), бПгПмьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ФвСгж мО 
СзТПйС біг СаиізФ ікржХ бжгіб гіяиькСУмі. 

ЯзсС СзТПйжР Саиіз кП бПгПмьУя, еОУмСУСбФємьУя лСТягСз СлСгОмзФбОккя аПе 
ФТОХФбОккя СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй ТСегіиСй. 

ДС ікбПУмСТіб еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії Ф йПдОХ їХкьСї гіяиькСУмі еО ФвСгСю кП 
еОУмСУСбФюмьУя лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй лТОбжиО лТС СлСгОмзФбОккя УліиькСї 
гіяиькСУмі, СлСгОмзФбОккя еО гСвСбСТОйж ФлТОбиіккя йОРкСй мО СлСгОмзФбОккя 
гСбвСУмТСзСбжХ гСвСбСТіб (зСкмТОзміб). 

ЛмОммя 336. ИУСаижбСУмі УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
336.1. ЙСгОмСз кО лТжаФмСз УлиОпФємьУя ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) е лТжаФмзФ, 

СмТжйОкСвС ікбПУмСТСй (ікбПУмСТОйж) біг бжзСкОккя ФвСг лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, Ф 
ТСейіТОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй кО гОмФ ФзиОгПккя ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, е 
ФТОХФбОккяй УмОммі 340 оьСвС КСгПзУФ мО мОзжХ СУСаижбСУмПР: 

О) Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб є лТжаФмСз ікбПУмСТО 
(ікбПУмСТіб), язжР бжекОпОємьУя бжХСгяпж е бОТмСУмі лТжаФмзСбСї лТСгФзоії, бжекОпПкСї 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, кОаФмСї ікбПУмСТСй (ікбПУмСТОйж) 
мО/ОаС СлПТОмСТСй Ф биОУкіУмь Ф ТПеФиьмОмі ТСелСгіиФ лТСгФзоії, ейПкрПкСї кО УФйФ 
УлиОпПкСвС ікбПУмСТСй єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 
УмТОХФбОккя, О мОзСд кО УФйФ ікржХ бжмТОм (бзиюпОюпж кОзСлжпПкі бжмТОмж лТж бжзСкОккі 
ТСаім гС лСябж лПТрСї лТжаФмзСбСї лТСгФзоії), лСб'яеОкжХ е бжзСкОккяй ФвСгж, ОиП язі кП 
бігрзСгСбФюмьУя (кП лігиявОюмь бігрзСгФбОккю) зСйлПкУОоіРкСю лТСгФзоією біглСбігкС 
гС ФвСгж. 

ЯзсС бОТміУмь лТжаФмзСбСї лТСгФзоії еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії бжТОдПкО б 
ікСеПйкіР бОиюмі, гия оіиПР СапжУиПккя лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб мОзО бОТміУмь 
лПТПТОХСбФємьУя б вТжбкі б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії. 

БФгь-язі ікрі гСХСгж, СмТжйОкі ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) лТСмявСй УмТСзФ гії ФвСгж біг 
гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е бжзСкОккяй мОзСї ФвСгж, кП ТСевиягОюмьУя яз Са'єзм СлСгОмзФбОккя 
мО кП бТОХСбФюмьУя ліг пОУ РСвС бжекОпПккя; 

а) УзиОг бжмТОм, сС бігрзСгСбФюмьУя зСйлПкУОоіРкСю лТСгФзоією, бжекОпОємьУя 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТС ТСелСгіи лТСгФзоії. 

ВжмТОмж кО лТжгаОккя кПСаСТСмкжХ Озмжбіб мО бжмТОмж кО бжзСкОккя ТСаім е 
ТСебігФбОккя, СаиОрмФбОккя і бжгСаФмзФ зСТжУкжХ зСлОижк бзиюпОюмьУя б йСйПкм їХ 
лСкПУПккя б лСбкСйФ СаУяеі гС УзиОгФ бжмТОм, сС лігиявОюмь бігрзСгФбОккю 
зСйлПкУОоіРкСю лТСгФзоією Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії. 

Ікрі бжмТОмж, лСб'яеОкі е бжзСкОккяй ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, язі бТОХСбФюмьУя ліг 
пОУ СапжУиПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя біг гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е бжзСкОккяй ФвСгж, ОиП 
язі кП бігрзСгСбФюмьУя (кП лігиявОюмь бігрзСгФбОккю) зСйлПкУОоіРкСю лТСгФзоією 
біглСбігкС гС ФвСгж, бжекОпОюмьУя еО лТОбжиОйж, лПТПгаОпПкжйж гия бжмТОм, сС 
бТОХСбФюмьУя лТж СапжУиПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС ТСегіиФ III оьСвС 
КСгПзУФ, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй ТСегіиСй пж ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії. 

КвСгО лТС ТСелСгіи лТСгФзоії йСдП лПТПгаОпОмж ікгПзУОоію ікржХ бжмТОм, лСб'яеОкжХ е 
бжзСкОккяй ФвСгж, лСкПУПкжХ Ф лПТіСг гС лСпОмзФ ТСелСгіиФ лТСгФзоії, язі бТОХСбФюмьУя ліг 
пОУ ТСеТОХФкзФ Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, ОиП язі кП бігрзСгСбФюмьУя (кП лігиявОюмь 
бігрзСгФбОккю) зСйлПкУОоіРкСю лТСгФзоією еО біглСбігкСю ФвСгСю, б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ ФвСгСю. 
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ЙСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС лігиявОє УлиОмі, бжекОпОємьУя мО УлиОпФємьУя 
бжзиюпкС Ф вТСрСбіР нСТйі; 

б) язсС Са'єзм СлСгОмзФбОккя ікбПУмСТО еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС лПТіСгФ йОє біг'єйкП 
екОпПккя, гСебСияємьУя біглСбігкП ейПкрПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя кОУмФлкСвС лПТіСгФ, 
О мОзСд зСдкСвС е кОУмФлкжХ лПТіСгіб гС лСбкСвС лСвОрПккя мОзСвС біг'єйкСвС екОпПккя 
Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, ОиП кП аіиьрП УмТСзФ гії ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії; 

в) гия кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, бОТміУмь язжХ кП бігрзСгСбФємьУя (кП лігиявОє 
бігрзСгФбОккю) зСйлПкУОоіРкСю лТСгФзоією біглСбігкС гС ФвСгж, ікбПУмСТ еОУмСУСбФє 
лТОбжиО ОйСТмжеОоії, бУмОкСбиПкі евігкС е ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ. 

ІкбПУмСТ (СлПТОмСТ) бжекОпОє лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС лігиявОє УлиОмі еО 
лігУФйзОйж зСдкСвС ебімкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО лігУмОбі гОкжХ лСгОмзСбСвС СаиізФ; 

ґ) лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб біг ікржХ бжгіб гіяиькСУмі, кП лСб'яеОкжХ е 
бжзСкОккяй ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, УлиОпФємьУя ікбПУмСТСй біглСбігкС гС ТСегіиФ III 
оьСвС КСгПзУФ. 

ІкбПУмСТ еСаСб'яеОкжР бПУмж СзТПйжР лСгОмзСбжР Саиіз лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб, СгПТдОкСвС біг бжзСкОккя ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, мО лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб, СгПТдОкСвС біг ікржХ бжгіб гіяиькСУмі, кП лСб'яеОкжХ е бжзСкОккяй 
оієї ФвСгж; 

г) ліиьвж сСгС лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, лПТПгаОпПкі Ф ТСегіиі III оьСвС КСгПзУФ, 
лТж СлСгОмзФбОккі лТжаФмзФ, СмТжйОкСвС ікбПУмСТСй ліг пОУ бжзСкОккя ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії, кП еОУмСУСбФюмьУя, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ФвСгСю. 

ЗП лігиявОє ФмТжйОккю лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб е гСХСгФ ікСеПйкСвС ікбПУмСТО 
е гдПТПиСй РСвС лСХСгдПккя е КзТОїкж, СмТжйОкСвС біг гіяиькСУмі еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії, сС бжлиОпФємьУя ікбПУмСТФ РСвС лСУміРкжй лТПгУмОбкжомбСй біглСбігкС гС 
ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ. 

ЗП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб зСрмж мО/ОаС бОТміУмь 
йОРкО, лПТПТОХСбОкі (лПТПгОкі) ікбПУмСТСй-кПТПежгПкмСй РСвС лСУміРкСйФ лТПгУмОбкжомбФ 
гия нікОкУФбОккя мО еОаПелПпПккя гіяиькСУмі еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії біглСбігкС 
гС лТСвТОйж ТСаім мО зСрмСТжУФ бжмТОм; 

П) БОеСбжй лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО 
ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії є зОиПкгОТкжР збОТмОи. 

ІкбПУмСТ (СлПТОмСТ) лСгОє сСзбОТмОиькС лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
еО зСдкжР ебімкжР лСгОмзСбжР збОТмОи. ЙТОбжиС лТС УзиОгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі мО 
ТСеТОХФкСз Са'єзмО СлСгОмзФбОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кОТСУмОюпжй 
лігУФйзСй кП еОУмСУСбФємьУя. 

ЙСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО ебімкжР лПТіСг УлиОпФємьУя ікбПУмСТСй 
(СлПТОмСТСй) гС біглСбігкСвС аюгдПмФ Ф УмТСз, бжекОпПкжР гия збОТмОиькСвС лСгОмзСбСвС 
лПТіСгФ. 

ИаСб'яеСз е лСгОккя ТіпкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії і УлиОмж ОбОкУСбжХ бкПУзіб е лСгОмзФ 
кО лТжаФмСз гС ікбПУмСТО (СлПТОмСТО) еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії кП еОУмСУСбФємьУя. 

ИніоіРкП лігмбПТгдПккя сСгС УлиОпПкСвС лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кОгОємьУя 
ікбПУмСТФ кО РСвС лжУьйСбП ебПТкПккя ліУия вТОкжпкжХ мПТйікіб УлиОмж лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз кП ліекірП 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж кОгХСгдПккя мОзСвС ебПТкПккя гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б язСйФ мОзСвС ікбПУмСТО беямС кО Саиіз; 

є) ікбПУмСТ (СлПТОмСТ) еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії ебіиькяємьУя біг СаСб'яезФ 
лСгОбОмж нікОкУСбФ ебімкіУмь і мжйпОУСбі мО лСУміРкі лСгОмзСбі Тіекжоі ТОеСй е лСгОмзСбСю 
гПзиОТОоією е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб; 

д) язсС ікбПУмСТ-кПТПежгПкм гіє еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії пПТПе УбСє 
лТПгУмОбкжомбС, лТжаФмСз мОзСвС ікбПУмСТО, СгПТдОкжР біг бжзСкОккя ФвСгж, 
СлСгОмзСбФємьУя біглСбігкС гС оієї УмОммі КСгПзУФ мО кП лігиявОє СлСгОмзФбОккю еО 
лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй гия СлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ кПТПежгПкміб, язі 
егіРУкююмь УбСю гіяиькіУмь кО мПТжмСТії КзТОїкж пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС. 
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ЛмОммя 337. ИУСаижбСУмі УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь 
337.1. ЙСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж зСйлПкУОоіРкСї мО/ОаС лТжаФмзСбСї 

лТСгФзоії, кОаФмСї ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) Ф биОУкіУмь бкОУиігСз її ТСелСгіиФ еО ФвСгСю 
лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, мО лТжаФмзСбСї лТСгФзоії, кОиПдкСї гПТдОбі і лПТПгОкСї ікбПУмСТФ 
(СлПТОмСТФ) гия лСгОиьрСвС лТСгОдФ, є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь, сС СапжУиюємьУя і УлиОпФємьУя Ф ТСейіТОХ, лСТягзФ і УмТСзж, бУмОкСбиПкі 
ТСегіиСй V оьСвС КСгПзУФ кО гОмФ ФзиОгПккя ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, е ФТОХФбОккяй 
УмОммі 340 оьСвС КСгПзУФ. 

337.2. ЗО ФйСбж ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб мО ікржХ йОмПТіОиькжХ 
оіккСУмПР, лТжекОпПкжХ гия бжзСТжУмОккя б ТОйзОХ бжзСкОккя ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії, Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ лСгОмзж (зТій ОзожекСвС лСгОмзФ), язі лігиявОюмь 
УлиОмі ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, кП УлТОбияюмьУя. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
ВбПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лТСгФзоії (бФвиПбСгкСї УжТСбжкж, кОнмж і вОеФ), 

бжгСаФмСї Ф бжзиюпкіР (йСТУьзіР) ПзСкСйіпкіР еСкі КзТОїкж, егіРУкюємьУя аПе УлиОмж 
лСгОмзіб (бзиюпОюпж лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь), еО ФйСбж ббПеПккя мОзСї УжТСбжкж 
біглСбігкС гС ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії. 

З ФТОХФбОккяй бжйСв УмОмПР 21 мО 22 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії" Ф 
ТОеі бжбПеПккя ікбПУмСТСй (СлПТОмСТСй) е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж лТСгФзоії, ТСелСгіиПкСї 
біглСбігкС гС ФйСб мОзСї ФвСгж, йжмС, ОзожекжР лСгОмСз, ікрі лСгОмзж мО СаСб'яезСбі 
лиОмПді, сС лігиявОюмь УлиОмі ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, кП УлТОбияюмьУя, зТій 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, язжР УлТОбияємьУя еО кФиьСбСю УмОбзСю. 

К ТОеі бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж гия бжзСкОккя ФвСгж мСбОТіб мО ікржХ 
йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, язі ТОкірП аФиж лТжгаОкі ікбПУмСТСй кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, 
йжмкі лиОмПді, ОзожекжР лСгОмСз, ікрі лСгОмзж мО СаСб'яезСбі лиОмПді кП УлТОбияюмьУя, 
зТій лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, язжР УлТОбияємьУя еО кФиьСбСю УмОбзСю. 

ЙТж СмТжйОккі ікбПУмСТСй лСУиФв, лТжекОпПкжХ гия бжзСкОккя ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії, язі лСУмОпОюмьУя кПТПежгПкмСй кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, лСгОмСз кО гСгОкФ 
бОТміУмь кП УлТОбияємьУя. 

ЙПТПгаОпПкі б оьСйФ лФкзмі ФйСбж СлСгОмзФбОккя лСржТююмьУя б йПдОХ гіяиькСУмі, 
лСб'яеОкСї е ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, мОзСд кО юТжгжпкжХ СУіа мО лСУміРкі 
лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкміб (лігТягкжзіб, УФалігТягкжзіб, лСУмОпОиькжзіб, лПТПбіекжзіб 
мО ікржХ зСкмТОвПкміб), язі аПТФмь ФпОУмь Ф бжзСкОккі ТСаім мО ікрСї гіяиькСУмі, лПТПгаОпПкСї 
ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, кО СУкСбі гСвСбСТіб (зСкмТОзміб) е ікбПУмСТСй. 

К ТОеі бжзСТжУмОккя мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) мО ікржХ йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР кП еО 
лТжекОпПккяй е ікбПУмСТО (лігТягкжзіб, УФалігТягкжзіб, лСУмОпОиькжзіб, лПТПбіекжзіб мО 
ікржХ зСкмТОвПкміб) УмявФюмьУя УФйж лСгОмзіб і еаСТіб, кП бкПУПкі Ф еб'яезФ е кОгОккяй 
ліиьв, язсС мОзП кПбжзСкОккя еСаСб'яеОкь УмОиСУя е бжкж ікбПУмСТО (лігТягкжзіб, 
УФалігТягкжзіб, лСУмОпОиькжзіб, лПТПбіекжзіб мО ікржХ зСкмТОвПкміб). 

337.3. ЯзсС ікбПУмСТ (СлПТОмСТ) еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії ббОдОє еО гСоіиькП 
гСаТСбіиькС еОТПєУмТФбОмжУя яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, мОзО ТПєУмТОоія 
егіРУкюємьУя еО РСвС еОябСю. 

ЙТж оьСйФ, язсС аОвОмСУмСТСккя ФвСгО лТС ТСелСгіи лТСгФзоії лПТПгаОпОє йСдижбіУмь 
ТПєУмТОоії кП ижрП СлПТОмСТО, ОиП Р ікбПУмСТіб яз лиОмкжзіб лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО 
ФвСгСю, мОзі ікбПУмСТж йОюмь лСгОмж ТПєУмТОоіРкі еОябж б СгкСйФ ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) 
лПТіСгі гС 10 пжУиО зОиПкгОТкСвС йіУяоя, сС УиігФє еО йіУяоПй, Ф язСйФ ікбПУмСТОйж аФиС 
лТжРкямС ТірПккя лТС ТПєУмТОоію. 

ЯзсС е'ябияємьУя кСбжР ікбПУмСТ еО аОвОмСУмСТСккьСю ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, 
еО язСю бУі ікбПУмСТж, язі кП гіюмь яз СлПТОмСТж, бдП еОТПєУмТСбОкі яз лиОмкжзж лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, мОзжР кСбжР ікбПУмСТ еСаСб'яеОкжР лСгОмж ТПєУмТОоіРкФ еОябФ гия 
ТПєУмТОоії лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО ФвСгСю гС 10 пжУиО зОиПкгОТкСвС 
йіУяоя, сС УиігФє еО йіУяоПй, Ф язСйФ мОзО СУСаО кОаФиО лТОб мО СаСб'яезіб ікбПУмСТО. 
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ИлПТОмСТ еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж зСкмТСиююпі СТвОкж еО УбСїй йіУоПй СаиізФ мО еО 
йіУоПй СаиізФ біглСбігкжХ ікбПУмСТіб лТС лТжРкяммя ТірПккя лТС ТПєУмТОоію бУіХ ікбПУмСТіб 
яз лиОмкжзіб лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО ФвСгСю лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия 
лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя. 

ЯзсС ікбПУмСТ (РСвС лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС), еОТПєУмТСбОкжР яз лиОмкжз лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, лСгОє зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ 
гПзиОТОоію (лСгОмзСбжР ТСеТОХФкСз) е оьСвС лСгОмзФ, язО (язжР) Убігпжмь лТС бігУФмкіУмь 
СлСгОмзСбФбОкжХ лСУмОбСз/лТжгаОккя лТСмявСй гбОкОгоямж лСУиігСбкжХ лСгОмзСбжХ 
йіУяоіб, ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь кП бігаФбОємьУя. 

337.4. ИлПТОмСТ еО аОвОмСУмСТСккьСю ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії бзиюпОє гС УзиОгФ 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ УФйж лСгОмзФ, УлиОпПкі (кОТОХСбОкі) аФгь-язжй ікбПУмСТСй 
(СлПТОмСТСй) еО ФвСгСю Ф еб'яезФ е лТжгаОккяй ОаС бжвСмСбиПккяй мСбОТіб/лСУиФв, 
СУкСбкжХ еОУСаіб, кО лігУмОбі кОгОкжХ ікбПУмСТОйж пж СлПТОмСТСй лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
УзиОгПкжХ лСУмОпОиькжзОйж, лТжгаОккя язжХ егіРУкПкС біглСбігкС гС лТСвТОй і лиОкіб, 
еОмбПТгдПкжХ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ФвСгОйж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії. 

ЯзсС евігкС е аОвОмСУмСТСккьСю ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії лТжРйОємьУя біглСбігкП 
ТірПккя, мС СлПТОмСТ, язжР біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ йОє лТОбС кО бзиюпПккя гС УзиОгФ 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ УФйж УлиОпПкСвС (кОТОХСбОкСвС) лСгОмзФ, йСдП бжекОпжмж пОУмзФ 
еОижрзФ біг'єйкСвС екОпПккя Тіекжоі йід УФйСю лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО УФйСю 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, кОзСлжпПкСвС еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкіХ ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) 
лПТіСгіб, язФ йОюмь лТОбС бігСаТОежмж Ф лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ ікбПУмСТж, б лТСлСТоіяХ, 
бжекОпПкжХ біглСбігкС гС ФвСгж, еО ФйСбж, сС зСдПк ікбПУмСТ еОТПєУмТСбОкжР яз лиОмкжз 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. К мОзСйФ ТОеі: 

О) Ф ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі СлПТОмСТ еаіиьрФє УбСї лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя Ф 
ТСейіТі біглСбігкСї пОУмзж мОзСвС біг'єйкСвС екОпПккя, бігСаТОдПкСвС б лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії СлПТОмСТО еО лСлПТПгкіР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, мО кОгУжиОє біглСбігкСйФ 
ікбПУмСТФ лСгОмзСбФ кОзиОгкФ кО біглСбігкФ УФйФ лСгОмзФ, язО еОлСбкюємьУя б лСТягзФ, 
еОмбПТгдПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ ожй 
лФкзмСй КСгПзУФ, О мОзСд лСбігСйияє лТС мОзжР ТСелСгіи зСкмТСиююпі СТвОкж еО йіУоПй 
СаиізФ СлПТОмСТО мО еО йіУоПй СаиізФ зСдкСвС ікбПУмСТО, язСйФ аФиО УзиОгПкО лСгОмзСбО 
кОзиОгкО, лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия УзиОгОккя біглСбігкжХ кОзиОгкжХ. 

МОзО лСгОмзСбО кОзиОгкО лігиявОє СаСб'яезСбіР ТПєУмТОоії СлПТОмСТСй б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ; 

а) ікбПУмСТ йОє лТОбС бігСаТОежмж лСгОмзСбжР зТПгжм Ф УФйі, еОекОпПкіР б лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР, сС УзиОгПкО СлПТОмСТСй, Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) 
лПТіСг, Ф язСйФ аФиС УзиОгПкС лСгОмзСбФ кОзиОгкФ, ОаС б аФгь-язСйФ кОУмФлкСйФ ебімкСйФ 
(лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі, ОиП кП ліекірП 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж УзиОгОккя біглСбігкСї 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї. 

ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСї лПТПбіТзж ОаС бкОУиігСз УОйСУміРкСвС бжлТОбиПккя 
лСйжиСз СлПТОмСТСй УФйО біг'єйкСвС екОпПккя СлПТОмСТО е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС 
аФиО лПТПгОкО евігкС е бжйСвОйж оьСвС лФкзмФ, ейПкрФємьУя, мС: 

О) СлПТОмСТ біглСбігкС ейПкрФє УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО ТПеФиьмОмОйж 
лСмСпкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ мО кОгУжиОє ікбПУмСТФ ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя 
лСгОмзФ; 

а) ікбПУмСТ біглСбігкС ейПкрФє УФйФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, б язСйФ СмТжйОкжР ТСеТОХФкСз зСТжвФбОккя лСгОмзФ, еО ФйСбж, сС 
бік еаіиьржб лСгОмзСбжР зТПгжм кО лігУмОбі біглСбігкСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї. 

ЙТж біг'єйкСйФ екОпПккі УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ТСеТОХСбОкСї біглСбігкС гС 
оьСвС КСгПзУФ, мОзО УФйО лігиявОє бігрзСгФбОккю ікбПУмСТФ (СлПТОмСТФ) б лСТягзФ мО 
УмТСзж, лПТПгаОпПкі ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, еОмбПТгдПкСю КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 
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ЛмОммя 338. ИУСаижбСУмі УлТОбияккя ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк 

338.1. ЙСТягСз СапжУиПккя, УмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк, ФйСбж мО лСТягСз її УлиОмж мО лСгОккя ебімкСУмі ліг пОУ 
бжзСкОккя ФвСг лТС ТСелСгіи лТСгФзоії бжекОпОюмьУя мОзжйж ФвСгОйж. 

ЛлиОмО ТПкмкСї лиОмж лПТПгФє ТСелСгіиФ лТСгФзоії. 
ЙСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй гия ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 

бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії є зОиПкгОТкжР збОТмОи. 
ЙСгОмзСбі гПзиОТОоії лСгОюмьУя СзТПйС еО зСдкжй УлПоіОиькжй гСебСиСй. 
ЯзсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, ікбПУмСТ (СлПТОмСТ) еО ФвСгСю 

лТС ТСелСгіи лТСгФзоії лСгОє лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя 
кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк мО УлиОпФє мОзФ ТПкмкФ лиОмФ гС аюгдПмФ: 

 еО йіУоПекОХСгдПккяй гіиякзж кОгТ, е язСї бжгСаФмі зСТжУкі зСлОижкж, Ф ТОеі 
ТСейісПккя мОзСї гіиякзж кОгТ Ф йПдОХ мПТжмСТії КзТОїкж; 

 еО йіУоПй СаиізФ лиОмкжзО Ф ТОеі ТСейісПккя гіиякзж кОгТ, е язСї бжгСаФмС зСТжУкі 
зСлОижкж, б йПдОХ зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ мО/ОаС бжзиюпкСї (йСТУьзСї) 
ПзСкСйіпкСї еСкж КзТОїкж. 

338.2. Иаиіз кОТОХСбОкжХ і УлиОпПкжХ ікбПУмСТСй УФй ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя 
кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк кО ФйСбОХ ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії 
бПгПмьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ФвСгСю. 

ЛмОммя 339. ИУСаижбСУмі егіРУкПккя зСкмТСию еО бжзСкОккяй ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії 

339.1. БФХвОимПТУьзжР Саиіз нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі ікбПУмСТО, лСб'яеОкСї е 
бжзСкОккяй ТСаім (кОгОккяй лСУиФв), лПТПгаОпПкжХ ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, 
лТСбОгжмьУя СзТПйС біг СаиізФ ікржХ бжгіб гіяиькСУмі е йПмСю ФкжзкПккя лСгбіРкСвС 
бігСаТОдПккя зСйлПкУОоіРкжХ бжмТОм ікбПУмСТО. ЙСТягСз мОзСвС СаиізФ, лПТПиіз ебіміб, 
еСзТПйО е йПмСю бігрзСгФбОккя бжмТОм ікбПУмСТО мО ТСеТОХФкзФ лСгОмзФ кО лТжаФмСз, 
бжекОпОємьУя ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії. 

К ТОеі язсС еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії ТСаСмж лТСбСгямьУя кО зіиьзСХ гіиякзОХ 
кОгТ, ікбПУмСТ егіРУкює зСкУСиігСбОкжР Саиіз УбСєї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

339.2. Збімж ікбПУмСТО лТС гіяиькіУмь, лСб'яеОкФ е бжзСкОккяй ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії, лігиявОюмь СаСб'яезСбіР сСТіпкіР ОФгжмСТУьзіР лПТПбіТоі. 

339.3. З йПмСю лСгОмзСбСвС зСкмТСию ікбПУмСТ, язжР УлиОпФє лСгОмзж мО еаСТж ліг пОУ 
бжзСкОккя ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, еСаСб'яеОкжР еаПТівОмж лПТбжккі гСзФйПкмж, 
лСб'яеОкі е кОТОХФбОккяй і УлиОмСю лСгОмзіб, лТСмявСй мПТйікФ еаПТівОккя, лПТПгаОпПкСвС 
еОзСкСгОбУмбСй. 

ДСзФйПкмОиькі лПТПбіТзж бжзСкОккя ікбПУмСТСй еСаСб'яеОкь лПТПг аюгдПмСй еі УлиОмж 
лСгОмзіб і еаСТіб лТСбСгямьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 340. ГОТОкмії Ф ТОеі бкПУПккя ейік гС лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО 
ДПТдОбО вОТОкмФє, сС гС лТОб мО СаСб'яезіб ікбПУмСТО лТж бжзСкОккі лСгОмзСбжХ 

еСаСб'яеОкь, бжекОпПкжХ ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, аФгП еОУмСУСбФбОмжУя 
еОзСкСгОбУмбС, пжккП кО йСйПкм ФзиОгПккя ФвСгж, зТій бжлОгзіб, зСиж еОзСкСй 
ейПкрФємьУя ТСейіТ лСгОмзіб пж еаСТіб ОаС лСгОмзж і еаСТж УзОУСбФюмьУя. ЗОзСк, язжй 
ейПкрФємьУя ТСейіТ лСгОмзіб пж еаСТіб ОаС лСгОмзж і еаСТж УзОУСбФюмьУя, ікбПУмСТСй 
еОУмСУСбФємьУя е гкя кОаТОккя кжй пжккСУмі. 
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КИЗДІЙ XVIII1 ЙИЛАДИВІ ИЛИБИ КИЗМКИЙЮЮНИН ИКГАЗІВ МА ЇН 
ЙКАВИВИЕ І ЛИМІАЙЬЗИЕ ЗАНИЛМ 

ЛмОммя 341. ЛиФдаО б зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ 
341.1. ЛиФдаО б зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ є лТСнПУіРкСю гіяиькіУмю лТжгОмкжХ гС кПї еО 

УмОкСй егСТСб'я, СУбімкій ТібкПй мО бізСй вТСйОгяк КзТОїкж, сС лСб'яеОкО е нСТйФбОккяй 
гПТдОбкСї лСгОмзСбСї мО йжмкСї лСиімжзж б пОУмжкі ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, еаСТіб, 
лиОмПдіб, ТПОиіеОоією лСгОмзСбСї мО йжмкСї лСиімжзж, лСиімжзж Ф УнПТі зСкмТСию еО 
бжТСакжомбСй мО СаівСй УлжТмФ, ОизСвСиькжХ кОлСїб і мюмюкСбжХ бжТСаіб, О мОзСд іе 
егіРУкПккяй зСкмТСию еО гСгПТдОккяй лСгОмзСбСвС, йжмкСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, 
зСкмТСиь еО язжй лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж. 

ЛмОммя 342. ЙСУОгСбі СУСаж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
342.1. ЙСУОгСбСю СУСаСю зСкмТСиююпСвС СТвОкФ йСдП аФмж СУСаО, язО йОє СУбімФ еО 

нОХСй мО біглСбігОє збОиінізОоіРкжй бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, 
язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй, мО кО язФ лСзиОгПкС бжзСкОккя еОбгОкь, еОекОпПкжХ Ф 
оьСйФ КСгПзУі мО ЖжмкСйФ зСгПзУі КзТОїкж. 

342.2. ЙТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ лСУОгСбіР СУСаі йСдП аФмж бУмОкСбиПкС бжлТСаФбОиькжР 
мПТйік біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ". 

342.3. ЗО ТСаСмФ гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб кП йСдФмь аФмж лТжРкямі СУСаж, УмСУСбкС 
язжХ бУмОкСбиПкС СайПдПккя еОзСкОйж КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ" мО "ЙТС еОУОгж 
еОлСаівОккя і лТСмжгії зСТФлоії". 

342.4. ЙСУОгСбі СУСаж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб є гПТдОбкжйж УиФдаСбояйж. 
342.5. ЙСУОгСбі СУСаж, язі блПТрП еОТОХСбФюмьУя кО УиФдаФ гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб і 

ТОкірП кП лПТПаФбОиж кО гПТдОбкіР УиФдаі, УзиОгОюмь лТжУявФ гПТдОбкСвС УиФдаСбоя 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ". 

342.6. ЙТОбСбжР УмОмФУ лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, їХ лТОбО мО СаСб'яезж 
бжекОпОюмьУя КСкУмжмФоією КзТОїкж, ожй КСгПзУСй мО Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж, О б 
пОУмжкі, сС кП ТПвФиюємьУя кжйж, - ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ" мО ікржйж 
еОзСкОйж. 

342.7. ЙСУОгСбжй СУСаОй і лТОоібкжзОй зСкмТСиююпжХ СТвОкіб бжгОємьУя УиФдаСбП 
лСУбігпПккя, еТОеСз язСвС еОмбПТгдФє оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

342.8. ЙСзиОгПккя кО лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкіб СаСб'яезіб, кП лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй, еОаСТСкяємьУя. 

ЛмОммя 343. ЛлПоіОиькі ебОккя 
343.1. ЙСУОгСбжй СУСаОй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 

лСгОмзСбФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб мО гПТдОбкжХ лСгОмзСбжХ ікУлПзоіР 
лТжУбСююмьУя мОзі УлПоіОиькі ебОккя: 

 вСиСбкжР гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж; 
 гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж I ТОквФ; 
 гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж II ТОквФ; 
 гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж III ТОквФ; 
 ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж I ТОквФ; 
 ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж II ТОквФ; 
 ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж III ТОквФ; 
 ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї УиФдаж I ТОквФ; 
 ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї УиФдаж II ТОквФ; 
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 ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї УиФдаж III ТОквФ; 
 ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї УиФдаж IV ТОквФ; 
 йСиСгржР ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї УиФдаж. 

343.2. ЙСиСдПккя лТС УлПоіОиькі ебОккя мО лСТягСз їХ лТжУбСєккя, УліббігкСрПккя е 
ТОквОйж гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб, ТСейіТ кОгаОбСз еО УлПоіОиькП ебОккя еОмбПТгдФюмьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К ТОеі лТжУбСєккя лСУОгСбіР СУСаі УлПоіОиькСвС ебОккя біглСбігкС гС лФкзмФ 343.1 оієї 
УмОммі кОгаОбзО еО ТОкв гПТдОбкСвС УиФдаСбоя кП бжлиОпФємьУя. 

343.21. ЙСУОгСбжй СУСаОй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб мО гПТдОбкжХ лСгОмзСбжХ ікУлПзоіР гС 
бжлиОм, лПТПгаОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ" йСдФмь егіРУкюбОмжУя 
гСгОмзСбі бжлиОмж, ТСейіТ мО лСТягСз бУмОкСбиПккя язжХ бжекОпОємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

343.3. ЛлПоіОиькі ебОккя лСУОгСбжй СУСаОй лТжУбСююмьУя гСбіпкС. ЙСеаОбиПккя 
УлПоіОиькжХ ебОкь егіРУкюємьУя бжзиюпкС еО бжТСзСй УФгФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
КТжйікОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

343.4. ЙСУОгСбі СУСаж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб йОюмь нСТйПкжР Сгяв е біглСбігкжйж 
екОзОйж ТСеТіекПккя, язжР бжгОємьУя аПеСлиОмкС б йПдОХ зСрмСТжУкжХ бжмТОм. 
ДСлФУзОємьУя лСржб нСТйПкСвС СгявФ лСУОгСбжйж СУСаОйж е бігрзСгФбОккяй бжмТОм кО 
мОзжР лСржб Ф йПдОХ кСТй еОаПелПпПккя нСТйПкжй СгявСй еО ТОХФкСз зСрміб, 
лПТПгаОпПкжХ Ф гПТдОбкСйФ аюгдПмі кО ФмТжйОккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

ЗТОезж, кСТйж еОаПелПпПккя мО УмТСзж кСУіккя нСТйПкСвС СгявФ еОмбПТгдФюмьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, лТОбжиО кСУіккя - оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 344. ЙПкУіРкП еОаПелПпПккя лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
344.1. ЙПкУіРкП еОаПелПпПккя лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкіб егіРУкюємьУя б 

лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ". 
ЙТж оьСйФ лПТіСг ТСаСмж еОекОпПкжХ СУіа (Ф мСйФ пжУиі мжХ, язжй лТжУбСєкі УлПоіОиькі 

ебОккя) Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ еОТОХСбФємьУя гС УмОдФ гПТдОбкСї УиФдаж мО УмОдФ 
ТСаСмж кО лСУОгОХ, бігкПУПкжХ гС зОмПвСТіР лСУОг гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб, сС гОє лТОбС кО 
лТжекОпПккя лПкУії біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ" кПеОиПдкС біг 
йіУоя ТСаСмж кО пОУ гСУявкПккя бізФ, лПТПгаОпПкСвС еОекОпПкжй ЗОзСкСй. 

ЙСУОгСбжй СУСаОй зСкмТСиююпжХ СТвОкіб Ф лПТіСг ТСаСмж б ожХ СТвОкОХ лПкУії, 
лТжекОпПкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, кП бжлиОпФюмьУя. 

344.2. ЙПкУіРкП еОаПелПпПккя лТОоібкжзіб зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, їХ ФУмОкСб мО 
СТвОкіеОоіР, язі кП є лСУОгСбжйж СУСаОйж, егіРУкюємьУя кО лігУмОбОХ мО б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 345. ЗОХжУм СУСажУмжХ і йОРкСбжХ лТОб лСУОгСбжХ СУіа зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
345.1. ДПТдОбО вОТОкмФє еОХжУм джммя, егСТСб'я, пПУмі, вігкСУмі мО йОРкО лСУОгСбжХ СУіа 

зСкмТСиююпжХ СТвОкіб мО пиПкіб їХкіХ УійПР біг зТжйікОиькС-лТСмжлТОбкжХ лСУявОкь мО 
ікржХ лТСмжлТОбкжХ гіР. 

345.2. ИаТОеО лСУОгСбСї СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, лСвТСеО бажбУмбСй, кОУжиьУмбСй, 
екжсПккяй йОРкО мО кОУжиькжоьзі гії УмСУСбкС лСУОгСбСї СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, О 
мОзСд ФйжУкП екжсПккя пж лСрзСгдПккя її йОРкО мО ікрі лТСмжлТОбкі гії мявкФмь еО УСаСю 
бУмОкСбиПкФ еОзСкСй біглСбігОиькіУмь. 
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ЛмОммя 346. ВігрзСгФбОккя гПТдОбСю рзСгж, еОбгОкСї лСУОгСбіР СУСаі зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ 

346.1. ЙТОоібкжзж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лігиявОюмь еОвОиькССаСб'яезСбСйФ 
гПТдОбкСйФ УСоіОиькСйФ УмТОХФбОккю біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТС 
еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя. 

346.2. ВжзиюпПкС. 
346.3. ВжзиюпПкС. 
346.4. ВжзиюпПкС. 
346.5. ВжзиюпПкС. 
346.6. ОзСгО, еОбгОкО йОРкФ лСУОгСбСї СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ОаС пиПкіб її Уій'ї Ф 

еб'яезФ е бжзСкОккяй кПю УиФдаСбжХ СаСб'яезіб, бігрзСгСбФємьУя б лСбкСйФ СаУяеі еО 
ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ е лСгОиьржй УмявкПккяй оієї УФйж е бжккжХ СУіа. 

346.7. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї йОРкФ лСУОгСбСї СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
ОаС пиПкіб її Уій'ї, егіРУкюємьУя кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ. 

346.8. Дия СаиізФ нОзмжпкжХ бжмТОм, лСб'яеОкжХ е бігрзСгФбОккяй рзСгж, еОбгОкСї 
йОРкФ лСУОгСбСї СУСаж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ОаС пиПкіб її Уій'ї, зСкмТСиююпі СТвОкж 
бігзТжбОюмь б ФУмОкСбОХ аОкзіб УлПоіОиькі ТОХФкзж. 

ЛмОммя 3461. ИлиОмО лТОоі лТОоібкжзіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб мО гПТдОбкжХ лСгОмзСбжХ 
ікУлПзоіР 

1. ДПТдОбО еОаПелПпФє гСУмОмкіР ТібПкь СлиОмж лТОоі гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб мО ікржХ 
лТОоібкжзіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб мО гПТдОбкжХ лСгОмзСбжХ ікУлПзоіР е йПмСю 
УмбСТПккя йОмПТіОиькжХ ФйСб гия кПеОиПдкСвС і УФйиіккСвС бжзСкОккя кжйж СаСб'яезіб. 

2. ЗОТСаімкО лиОмО гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб мО гПТдОбкжХ 
лСгОмзСбжХ ікУлПзоіР УзиОгОємьУя е: 

1) лСУОгСбСвС СзиОгФ; 
2) кОгаОбзж еО бжУиФвФ ТСзіб; 
3) кОгаОбзж еО ТОкв гПТдОбкСвС УиФдаСбоя ОаС еО УлПоіОиькП ебОккя; 
4) бжлиОмж еО гСгОмзСбП кОбОкмОдПккя Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй СаСб'яезіб мжйпОУСбС 

бігУФмкьСвС гПТдОбкСвС УиФдаСбоя Ф ТСейіТі 50 бігУСмзіб лСУОгСбСвС СзиОгФ мжйпОУСбС 
бігУФмкьСвС гПТдОбкСвС УиФдаСбоя; 

5) кОгаОбзж еО ікмПкУжбкіУмь лТОоі; 
6) кОгаОбзж еО бжзСкОккя СУСаижбС бОдижбСї ТСаСмж; 
7) кОгаОбзж еО лПТУСкОиькФ збОиінізОоію; 
8) кОгаОбзж еО бжзСкОккя СУСажУмжХ зиюпСбжХ лСзОекжзіб ПнПзмжбкСУмі; 
9) лТПйії. 
3. ЛХПйО лСУОгСбжХ СзиОгіб гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 

биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб мО 
гПТдОбкжХ лСгОмзСбжХ ікУлПзоіР бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж мО кП 
бзиюпОємьУя гС еОвОиькСї УХПйж лСУОгСбжХ СзиОгіб гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб. ЙСТягСз 
бУмОкСбиПккя, лТжеФлжкПккя, ейПкрПккя пж УзОУФбОккя кОгаОбСз, еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 5 - 
8 пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

Дия ікржХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, РСвС мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб мО гПТдОбкжХ лСгОмзСбжХ 
ікУлПзоіР ФйСбж СлиОмж лТОоі бжекОпОюмьУя еОзСкСгОбУмбСй, сС бУмОкСбиює ФйСбж 
СлиОмж лТОоі гия біглСбігкжХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб. 

ЛмОммя 347. ВжзиюпПкС. 
КСегіи XVIII2. ВжзиюпПкС. 
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КИЗДІЙ XIX. ЙКИКІЗМДВІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

1. МПР КСгПзУ кОажТОє пжккСУмі е 1 Уіпкя 2011 ТСзФ, зТій: 
ліглФкзмФ 20.1.15.2 лФкзмФ 20.1 УмОммі 20 оьСвС КСгПзУФ, язжР кОажТОє пжккСУмі е 1 Уіпкя 

2015 ТСзФ; 
УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, язО кОажТОє пжккСУмі е 1 Уіпкя 2013 ТСзФ; 
ОаеОоФ мТПмьСвС лФкзмФ 46.2 УмОммі 46, язжР кОажТОє пжккСУмі е 1 Уіпкя 2013 ТСзФ; 
ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ, язжР кОажТОє пжккСУмі е 1 збімкя 2011 ТСзФ; 
ОаеОо рСУмжР бжзиюпПкС; 
ліглФкзмФ 166.3.4 лФкзмФ 166.3 УмОммі 166 оьСвС КСгПзУФ, язжР кОажТОє пжккСУмі е 1 Уіпкя 

ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ТСзСй, Ф язСйФ кОаПТП пжккСУмі еОзСк лТС еОвОиькССаСб'яезСбП 
гПТдОбкП УСоіОиькП йПгжпкП УмТОХФбОккя; 

ОаеОо УьСйжР бжзиюпПкС; 
УмОммі 265 оьСвС КСгПзУФ, язО кОажТОє пжккСУмі е 1 Уіпкя 2013 ТСзФ. 
ОаеОо гПУямжР бжзиюпПкС. 
2. ВжекОмж мОзжйж, сС бмТОмжиж пжккіУмь: 
1) е 1 Уіпкя 2011 ТСзФ: 
ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС ОзожекжР еаіТ" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1992 Т., № 12, Ум. 

172); 
ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС ДПТдОбкжР ТПєУмТ ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб мО ікржХ 

СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1995 Т., № 2, Ум. 10; 1999 Т., № 
41, Ум. 374; 2003 Т., № 23, Ум. 149); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС ОзожекжР еаіТ кО ОизСвСиькі кОлСї мО мюмюкСбі бжТСаж" (ВігСйСУмі 
ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1995 Т., № 40, Ум. 297 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС лОмПкмФбОккя гПязжХ бжгіб ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі" (ВігСйСУмі 
ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1996 Т., № 20, Ум. 82 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС УмОбзж ОзожекСвС еаСТФ кО гПязі мТОкУлСТмкі еОУСаж мО зФеСбж гС 
кжХ" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1996 Т., № 32, Ум. 151; 1997 Т., № 34, Ум. 212; 1999 Т., 
№ 52, Ум. 464; 2001 Т., № 4, Ум. 16; 2005 Т., №№ 17 - 19, Ум. 267; 2007 Т., № 3, Ум. 31; 2009 Т., № 
18, Ум. 246); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС УмОбзж ОзожекСвС еаСТФ і ббіекСвС йжмО кО гПязі мСбОТж (лТСгФзоію)" 
(ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1996 Т., № 42, Ум. 201 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС лиОмФ еО еПйию" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1992 Т., № 38, Ум. 
360 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1991 Т., 
№ 39, Ум. 510 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1997 
Т., № 21, Ум. 156 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС нізУСбОкжР УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжР лСгОмСз" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї 
КОгж КзТОїкж, 1999 Т., № 5 - 6, Ум. 39 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС УмОбзж ОзожекСвС еаСТФ кО мюмюкСбі бжТСаж" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї 
КОгж КзТОїкж, 1996 Т., № 8, Ум. 32 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС ПзСкСйіпкжР ПзУлПТжйПкм сСгС УмОаіиіеОоії ТСаСмж ліглТжєйУмб 
иПвзСї мО гПТПбССаТСакСї лТСйжУиСбСУмі НПТкібПоьзСї СаиОУмі" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж 
КзТОїкж, 2000 Т., № 10, Ум. 78); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС УмОбзж ОзожекСвС еаСТФ кО УлжТм ПмжиСбжР мО ОизСвСиькі кОлСї" 
(ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2000 Т., № 23, Ум. 180 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС лСТягСз лСвОрПккя еСаСб'яеОкь лиОмкжзіб лСгОмзіб лПТПг 
аюгдПмОйж мО гПТдОбкжйж оіиьСбжйж нСкгОйж" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2001 
Т., № 10, Ум. 44 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 
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ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС лСгОмСз е гСХСгіб ніежпкжХ СУіа" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 
2003 Т., № 37, Ум. 308 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС лСгОмСз е биОУкжзіб мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО ікржХ УОйСХігкжХ 
йОржк і йПХОкіейіб" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1992 Т., № 11, Ум. 150 іе кОУмФлкжйж 
ейікОйж); 

лФкзмж 4, 5, 7, 8, 81 і 82 ТСегіиФ II "ЙТжзікоПбі лСиСдПккя", гСгОмзж № 1 і № 2 гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї 
КОгж КзТОїкж, 2008 Т., № 27 - 28, Ум. 253; 2009 Т., № 16, Ум. 223; 2010 Т., №№ 22 - 25, Ум. 263, № 
30, Ум. 398); 

ДПзТПм КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж біг 26 вТФгкя 1992 ТСзФ № 18-92 "ЙТС ОзожекжР еаіТ" 
(ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1993 Т., № 10, Ум. 82 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ДПзТПм КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж біг 17 аПТПекя 1993 ТСзФ № 24-93 "ЙТС лСгОмСз кО 
лТСйжУПи" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1993 Т., № 19, Ум. 208; 1995 Т., № 16, Ум. 111, 
№ 30, Ум. 229; 1996 Т., № 45, Ум. 237); 

ДПзТПм КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж біг 20 мТОбкя 1993 ТСзФ № 56-93 "ЙТС йіУоПбі лСгОмзж 
і еаСТж" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1993 Т., № 30, Ум. 336 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж ККЛК біг 25 пПТбкя 1991 ТСзФ № 1252-XII "ЙТС лСТягСз 
ббПгПккя б гію ЗОзСкФ КзТОїкУьзСї КЛК "ЙТС УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї 
КОгж КзТОїкж, 1991 Т., № 39, Ум. 511); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж біг 11 вТФгкя 1991 ТСзФ № 1964-XII "ЙТС ббПгПккя б 
гію ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лСгОмСз е биОУкжзіб мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО ікржХ УОйСХігкжХ 
йОржк і йПХОкіейіб" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1992 Т., № 11, Ум. 151); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж біг 18 вТФгкя 1991 ТСзФ № 1997-XII "ЙТС лСТягСз 
ббПгПккя б гію ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ОзожекжР еаіТ" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 
1992 Т., № 12, Ум. 173); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж біг 21 июмСвС 1992 ТСзФ № 2148-XII "ЙТС УмОбзж 
ОзожекСвС еаСТФ кО СзТПйі мСбОТж" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1992 Т., № 21, Ум. 
298; 1993 Т., № 20, Ум. 214); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж біг 3 ижлкя 1992 ТСзФ № 2536-XII "ЙТС ббПгПккя б гію 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лиОмФ еО еПйию" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1992 Т., № 38, Ум. 
561); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж біг 22 вТФгкя 1994 ТСзФ № 321/94-ВК "ЙТС ббПгПккя б 
гію ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ДПТдОбкжР ТПєУмТ ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзіб мО ікржХ 
СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1995 Т., № 2, Ум. 11); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж біг 28 вТФгкя 1994 ТСзФ № 335/94-ВК "ЙТС ббПгПккя б 
гію ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ ліглТжєйУмб" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж 
КзТОїкж, 1995 Т., № 4, Ум. 29, № 16, Ум. 116); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж біг 15 бПТПУкя 1995 ТСзФ № 330/95-ВК "ЙТС лСТягСз 
ббПгПккя б гію ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ОзожекжР еаіТ кО ОизСвСиькі кОлСї мО мюмюкСбі бжТСаж" 
(ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1995 Т., № 40, Ум. 298; 1996 Т., № 41, Ум. 197); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж біг 6 июмСвС 1996 ТСзФ № 31/96-ВК "ЙТС ббПгПккя б 
гію ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмОбзж ОзожекСвС еаСТФ мО ббіекСвС йжмО кО мюмюкСбі бжТСаж" 
(ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1996 Т., № 8, Ум. 33); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж біг 23 аПТПекя 1996 ТСзФ № 99/96-ВК "ЙТС ббПгПккя б 
гію ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лОмПкмФбОккя гПязжХ бжгіб ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі" (ВігСйСУмі 
ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1996 Т., № 20, Ум. 83, № 32, Ум. 153, № 38, Ум. 176); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж біг 7 мТОбкя 1996 ТСзФ № 179/96-ВК "ЙТС ббПгПккя б 
гію ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмОбзж ОзожекСвС еаСТФ і ббіекСвС йжмО кО УлжТм ПмжиСбжР мО 
ОизСвСиькі кОлСї" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1996 Т., № 28, Ум. 132); 

ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж біг 24 мТОбкя 1996 ТСзФ № 217/96-ВК "ЙТС ббПгПккя б 
гію ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмОбзж ОзожекСвС еаСТФ і ббіекСвС йжмО кО гПязі мТОкУлСТмкі 
еОУСаж мО ржкж гС кжХ" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1996 Т., № 32, Ум. 152); 
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2) е 1 збімкя 2011 ТСзФ: 
ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС СлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ ліглТжєйУмб" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж 

КзТОїкж, 1995 Т., № 4, Ум. 28 іе кОУмФлкжйж ейікОйж), зТій лФкзмФ 1.20 УмОммі 1 оьСвС ЗОзСкФ, 
язжР гіє гС 1 Уіпкя 2013 ТСзФ; 

3) бжзиюпПкС; 
4) е 1 Уіпкя 2017 ТСзФ УмОммя 209 оьСвС КСгПзУФ; 
5) е 1 Уіпкя 2013 ТСзФ ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС еаіТ кО ТСебжмСз бжкСвТОгОТУмбО, УОгібкжомбО і 

ХйПияТУмбО" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1999 Т., № 20 - 21, Ум. 191; 2003 Т., № 46, Ум. 
365; 2009 Т., № 29, Ум. 397; 2012 Т., № 6, Ум. 50, № 24, Ум. 248; іе ейікОйж, бкПУПкжйж ЗОзСкСй 
КзТОїкж біг 16 дСбмкя 2012 ТСзФ № 5463-VI). 

3. К еб'яезФ е кОаТОккяй пжккСУмі ожй КСгПзУСй лТжлжкяємьУя біглСбігкС гС лФкзмФ 4 
ТСегіиФ XV "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" КСкУмжмФоії КзТОїкж гія: 

е 1 Уіпкя 2011 ТСзФ: 
1) КзОеФ ЙТПежгПкмО біг 11 мТОбкя 1998 ТСзФ № 453/98 "ЙТС лиОмкжзіб мО лСТягСз УлиОмж 

ОзожекСвС еаСТФ"; 
2) КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж біг 28 пПТбкя 1999 ТСзФ № 761/99 "ЙТС блСТягзФбОккя 

йПХОкіейФ УлиОмж ТжкзСбСвС еаСТФ". 
4. КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж: 
еОлТСбОгжмж лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2011 ТСзФ йПХОкіей зСйлПкУОоії бмТОмж пОУмжкж 

гСХСгіб Ф еб'яезФ е бігйікСю лСгОмзФ е биОУкжзіб мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО ікржХ УОйСХігкжХ 
йОржк і йПХОкіейіб мО біглСбігкжй еаіиьрПккяй УмОбСз ОзожекСвС еаСТФ е лОиькСвС гия 
ніежпкжХ СУіа, язі зСТжУмФбОижУя ліиьвОйж сСгС УлиОмж лСгОмзФ е биОУкжзіб мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб сСгС СгкСвС иПвзСбСвС ОбмСйСаіия (йСмСзСияУзж) е Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО гС 
2500 зФа. Уй пж СгкСвС йСмСожзиО е Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО гС 750 зФа. Уй ОаС СгкСвС 
пСбкО йСмСТкСвС пж зОмПТО (зТій УлСТмжбкСвС) е гСбджкСю зСТлФУФ гС 7,5 й, О УОйП СУіа, 
язі еОекОпПкі: 

Ф лФкзмОХ 1 і 2 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 14 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмОмФУ і УСоіОиькжР еОХжУм 
вТСйОгяк, язі лСУмТОдгОиж бкОУиігСз НСТкСажиьУьзСї зОмОУмТСнж"; 

УмОммяХ 4 - 11 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмОмФУ бПмПТОкіб біРкж, вОТОкмії їХ УСоіОиькСвС 
еОХжУмФ"; 

УмОммяХ 6 і 8 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СУкСбкі еОУОгж УСоіОиькСвС еОХжУмФ бПмПТОкіб лТОоі мО 
ікржХ вТСйОгяк лСХжиСвС бізФ б КзТОїкі"; 

СУіа е ікбОиігкіУмю кПеОиПдкС біг вТФлж ікбОиігкСУмі (Ф мСйФ пжУиі гімПР е ікбОиігкіУмю еО 
лСгОккяй СТвОкіб УСоіОиькСвС еОХжУмФ). 

АаеОо УьСйжР бжзиюпПкС; 
ОаеОо бСУьйжР бжзиюпПкС; 
сСТіпкС гС 1 пПТбкя Ф ТОеі кПСаХігкСУмі бкСУжмж гС ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж лТСПзм 

еОзСкФ лТС бкПУПккя ейік гС оьСвС КСгПзУФ сСгС УмОбСз СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкжХ б 
ОаУСиюмкжХ екОпПккяХ, е ФТОХФбОккяй ікгПзУіб УлСджбпжХ оік, ікгПзУіб оік бжТСакжзіб 
лТСйжУиСбСї лТСгФзоії е мОзжХ лСгОмзіб і еаСТіб: 

1) ОзожекжР лСгОмСз; 
2) ПзСиСвіпкжР лСгОмСз; 
3) ТПкмкО лиОмО; 
гС 31 вТФгкя 2011 ТСзФ ТОеСй іе еОоізОбиПкжйж ТПиівіРкжйж СТвОкіеОоіяйж ТСеТСажмж 

лТСвТОйФ і бкПУмж гС ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж лТСлСежоії сСгС ОиьмПТкОмжбкСвС СаиізФ 
ніежпкжХ СУіа, язі пПТПе УбСї ТПиівіРкі лПТПзСкОккя бігйСбияюмьУя біг ігПкмжнізОоіРкСвС 
кСйПТО (ТПєУмТОоіРкСвС кСйПТіб СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб); 

СгкСпОУкС е лСгОккяй гС ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж лТСПзмФ еОзСкФ лТС ДПТдОбкжР 
аюгдПм КзТОїкж кО 2011 Тіз лСгОмж лТСПзм еОзСкФ сСгС бкПУПккя ейік гС БюгдПмкСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж е йПмСю лТжбПгПккя РСвС кСТй Ф біглСбігкіУмь іе ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй 
КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі сСгС еОТОХФбОккя пОУмжкж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ (Ф 2013 ТСоі - 33 
бігУСмзж, е 2014 ТСзФ - 50 бігУСмзіб) гС УлПоіОиькСвС нСкгФ ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж іе 
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УлТяйФбОккяй мОзжХ зСрміб кО нікОкУФбОккя бжзиюпкС оіиьСбжХ лТСПзміб ПзСиСвіпкСї 
йСгПТкіеОоії ліглТжєйУмб Ф йПдОХ УФй УлиОпПкСвС кжйж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ Ф лСТягзФ, 
сС бУмОкСбиюбОмжйПмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

5. ИТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еОаПелПпжмж Ф йіУяпкжР мПТйік е гкя кОаТОккя 
пжккСУмі ожй КСгПзУСй лТжРкяммя ТірПкь сСгС бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб і еаСТіб, 
бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

К ТОеі кПбУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб і еаСТіб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 10.3 УмОммі 10 
оьСвС КСгПзУФ, ТірПккяйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя мОзі лСгОмзж і еаСТж УлиОпФюмьУя 
лиОмкжзОйж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй еО йікійОиькжйж УмОбзОйж мО аПе 
еОУмСУФбОккя біглСбігкжХ зСПніоієкміб. 
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КИЗДІЙ XX. ЙДКДНІДЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

ЙІДКИЗДІЙ 1. ИЛИБЙИВИЛМІ ЛЙКАВЙЯЗЗЯ ЙИДАМКК ЗА ДИНИДИ 
ЛІЗИНЗИН ИЛІБ 

1. ЙСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, кОТОХСбОкжР, ОиП кП УлиОпПкжР лСгОмзСбжй ОвПкмСй 
гС аюгдПмФ бУФлПТПп лСТягзФ, сС гіяб гС кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй, кО гОмФ 
кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй ббОдОємьУя лСгОмзСбжй аСТвСй еО ФевСгдПкжй 
лСгОмзСбжй еСаСб'яеОккяй мО лігиявОє бігСаТОдПккю Ф лСгОмзСбСйФ ТСеТОХФкзФ еО 
ТПеФиьмОмОйж лПТрСвС ебімкСвС збОТмОиФ, лТСмявСй язСвС кОажТОє пжккСУмі оПР КСгПзУ, О 
мОзСд УмявФємьУя е лСгОмзСбСвС ОвПкмО іе еОУмСУФбОккяй еОХСгіб біглСбігОиькСУмі, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

2. ІкбПУмжоіРкжР еажмСз, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа кО 1 
Уіпкя ТСзФ кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй, бТОХСбФємьУя лТж СапжУиПккі ікбПУмжоіРкСвС 
лТжаФмзФ, СмТжйОкСвС еО СлПТОоіяйж е оіккжйж лОлПТОйж пж гПТжбОмжбОйж, сС 
лПТПаФбОюмь б СаівФ кО СТвОкіеСбОкСйФ ТжкзФ оіккжХ лОлПТіб, лСпжкОюпж е ТПеФиьмОміб еО 
мОзжР Тіз Ф пОУмжкі еажмзіб, лСкПУПкжХ бкОУиігСз лТСгОдФ ікбПУмжоіРкжХ Озмжбіб пПТПе 
лТСнПУіРкжХ мСТвСбоіб оіккжйж лОлПТОйж. ИаСб'яеСз гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя 
ТСейіТФ еОекОпПкжХ еажмзіб лСзиОгОємьУя кО лиОмкжзО лСгОмзФ. 

3. ЗП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа зСрмж, сС УлиОпПкі 
еО ТСаСмж мО/ОаС лСУиФвж, бжзСкОкі мО кОгОкі кО мПТжмСТії КзТОїкж ОаС еО її йПдОйж Ф лПТіСг 
лігвСмСбзж мО лТСбПгПккя б КзТОїкі нікОиькСї пОУмжкж пПйліСкОмФ ЄбТСлж 2012 ТСзФ е 
нФмаСиФ, еСзТПйО (ОиП кП бжзиюпкС) Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж, бігрзСгФбОккя бжгОмзіб мО 
гСаСбжХ мОзжй СУСаОй (зТій ТПежгПкміб КзТОїкж кПеОиПдкС біг їХ ФпОУмі Ф лТСбПгПккі 
еОекОпПкСвС пПйліСкОмФ): 

 лТПгУмОбкжзОй ОаС лСУОгСбжй СУСаОй ОУСоіОоіР - пиПкіб КЄЛА; 
 пиПкОй гПиПвОоіР, сС аПТФмь ФпОУмь Ф пПйліСкОмі, Ф мСйФ пжУиі пиПкОй зСйОкг, язі 

егСаФиж лТОбС кО ФпОУмь Ф пПйліСкОмі; 
 ніежпкжй СУСаОй, ОзТПгжмСбОкжй КЄЛА. 

ДСХіг ікржХ кПТПежгПкміб, СмТжйОкжР Ф лПТіСг лігвСмСбзж мО лТСбПгПккя пПйліСкОмФ іе 
гдПТПи лСХСгдПккя е КзТОїкж, лігиявОє СлСгОмзФбОккю кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ е 
ФТОХФбОккяй лСиСдПкь йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж лТС ФУФкПккя лСгбіРкСвС 
СлСгОмзФбОккя гСХСгіб, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

4. ЗП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа зСрмж, сС 
біглСбігкС гС еОзСкФ, сС ТПвФиює лжмОккя УмбСТПккя мО нФкзоіСкФбОккя нСкгіб 
аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, бжлиОпФюмьУя б лПТіСг гії оьСвС ЗОзСкФ ніежпкжй СУСаОй евігкС е 
гСвСбСТОйж гСбіТпСвС ФлТОбиіккя, ФзиОгПкжйж е ФпОУкжзОйж нСкгіб аОкзібУьзСвС 
ФлТОбиіккя, мО гСвСбСТОйж лПкУіРкжХ бзиОгіб, ФзиОгПкжйж б лПТіСг лТСбПгПккя мОзСвС 
ПзУлПТжйПкмФ (еО бжкямзСй бжлОгзіб, зСиж зСрмж екійОюмьУя мОзжйж ніежпкжйж СУСаОйж е 
лСТФрПккяй ФйСб біглСбігкС лПкУіРкСвС бзиОгФ ОаС нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя). 

ВУмОкСбжмж, сС кО лПТіСг гії еОзСкФ, сС ТПвФиює лжмОккя УмбСТПккя мО нФкзоіСкФбОккя 
нСкгіб аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю ожй лСгОмзСй (кП 
бігСаТОдОюмьУя б РСвС ТіпкіР лСгОмзСбіР гПзиОТОоії) мО кП бзиюпОюмьУя гС УзиОгФ 
еОвОиькСвС йіУяпкСвС ОаС ТіпкСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ б йПдОХ 
кСТй, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, мОзі гСХСгж: 

 гСХСгж, сС аФиж кОТОХСбОкі лиОмкжзФ лСгОмзФ біглСбігкС гС ФйСб мТФгСбСвС ОаС 
ожбіиькС-лТОбСбСвС гСвСбСТФ мО евСгСй лПТПТОХСбОкі кО РСвС лПкУіРкжР бзиОг ОаС 
кО РСвС ТОХФкСз ФпОУкжзО нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя, бігзТжмжР біглСбігкС гС 
еОзСкФ, яз ліг пОУ їХ кОТОХФбОккя, мОз і ліг пОУ їХ лПТПТОХФбОккя кО мОзжР бзиОг ОаС 
мОзжР ТОХФкСз; 
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 зСрмж, сС кОТОХСбФюмьУя мО бкСУямьУя СУСаСю, язО кП є лиОмкжзСй лСгОмзФ, ОаС її 
лТОоПгОбоПй (мТПмьСю СУСаСю) кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзФ кО лПкУіРкжР бзиОг 
ОаС ТОХФкСз ФпОУкжзО нСкгФ аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ; 

 зСрмж, лПТПТОХСбОкі ніежпкСю СУСаСю гС биОУкСвС лПкУіРкСвС бзиОгФ пж кО биОУкжР 
ТОХФкСз Ф нСкгі аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя ОаС гС лПкУіРкСвС бзиОгФ пж кО ТОХФкСз Ф 
нСкгі аОкзібУьзСвС ФлТОбиіккя пиПкіб Уій'ї мОзСї ніежпкСї СУСаж лПТрСвС УмФлПкя 
УлСТігкПккя; 

 гСХСгж, кОТОХСбОкі лиОмкжзФ лСгОмзФ еО гСвСбСТСй лПкУіРкСвС бзиОгФ ОаС еО 
гСвСбСТСй гСбіТпСвС ФлТОбиіккя, ФзиОгПкСвС е ФлСбкСбОдПкжй аОкзСй біглСбігкС 
гС еОзСкФ. 

АаеОо УьСйжР бжзиюпПкС. 
5. ЯзсС кСТйж ікржХ еОзСкіб йіУмямь лСУжиОккя кО кПСлСгОмзСбФбОкжР йікійФй гСХСгіб 

вТСйОгяк, мС гия оіиПР їХ еОУмСУФбОккя бжзСТжУмСбФємьУя УФйО б ТСейіТі 17 вТжбПкь, зТій 
кСТй ОгйікіУмТОмжбкСвС мО зТжйікОиькСвС еОзСкСгОбУмбО б пОУмжкі збОиінізОоії 
ОгйікіУмТОмжбкжХ ОаС зТжйікОиькжХ лТОбСлСТФрПкь, гия язжХ УФйО кПСлСгОмзСбФбОкСвС 
йікійФйФ бУмОкСбиюємьУя кО Тібкі лСгОмзСбСї УСоіОиькСї ліиьвж, бжекОпПкСї ліглФкзмСй 
169.1.1 лФкзмФ 169.1 УмОммі 169 ТСегіиФ IV оьСвС КСгПзУФ гия біглСбігкСвС ТСзФ. 

6. ВжзиюпПкС. 
7. ЗО лПТіСг е 1 збімкя гС 1 ижлкя 2014 ТСзФ лТжеФлжкжмж гію ліглФкзмФ 164.2.8 лФкзмФ 

164.2 УмОммі 164 оьСвС КСгПзУФ б пОУмжкі бзиюпПккя гС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) 
СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ Ф бжвиягі лТСоПкміб кО лСмСпкжР ОаС гПлСежмкжР (бзиОгкжР) 
аОкзібУьзжР ТОХФкСз, бзиОг (гПлСежмкжР) гС кПаОкзібУьзжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб евігкС іе 
еОзСкСй ОаС кО гПлСежмкжР (СсОгкжР) УПТмжнізОм мО ОаеОоіб гТФвСвС - пПмбПТмСвС лФкзмФ 
167.2 УмОммі 167 оьСвС КСгПзУФ Ф пОУмжкі СлСгОмзФбОккя лТСоПкміб. 

8. ЗП ббОдОємьУя гСгОмзСбжй аиОвСй лиОмкжзО лСгОмзФ мО кП бзиюпОємьУя гС 
ТСеТОХФкзФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ УФйО, лТСсПкО 
(ОкФиьСбОкО) зТПгжмСТСй Ф ТСейіТі Тіекжоі йід СУкСбкСю УФйСю аСТвФ еО нікОкУСбжй 
зТПгжмСй б ікСеПйкіР бОиюмі, бжекОпПкО еО СніоіРкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж 
кО гОмФ ейікж бОиюмж еСаСб'яеОккя еО мОзжй зТПгжмСй е ікСеПйкСї бОиюмж Ф вТжбкю, мО 
УФйСю мОзСвС аСТвФ, бжекОпПкСю еО СніоіРкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж УмОкСй 
кО 1 Уіпкя 2014 ТСзФ, О мОзСд УФйО лТСоПкміб, зСйіУії мО/ОаС рмТОнкжХ УОкзоіР (лПкі) еО 
мОзжйж зТПгжмОйж, лТСсПкжХ (ОкФиьСбОкжХ) зТПгжмСТСй еО РСвС УОйСУміРкжй ТірПккяй, кП 
лСб'яеОкжй іе лТСоПгФТСю РСвС аОкзТФмУмбО, гС еОзікпПккя УмТСзФ лСеСбкСї гОбкСУмі. 
ЗСТйж оьСвС лФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя гС нікОкУСбжХ зТПгжміб б ікСеПйкіР бОиюмі, кП 
лСвОрПкжХ гС 1 Уіпкя 2014 ТСзФ. 

Дія ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС лФкзмФ лСржТюємьУя кО СлПТОоії е лТСсПккя (ОкФиюбОккя) 
зТПгжмСТСй аСТдкжзСбі еОаСТвСбОкСУмі еО нікОкУСбжй зТПгжмСй б ікСеПйкіР бОиюмі, сС 
егіРУкюбОижУя лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2015 ТСзФ. 

9. МжйпОУСбС, кО лПТіСг ТПОиіеОоії лТСПзмФ йСгПТкіеОоії БСТмкжоьзСї УмОкоії СпжУмзж 
УміпкжХ бСг Ф ТОйзОХ ТПОиіеОоії лТСПзмФ "КПзСкУмТФзоія УлСТФг СпжУмзж УміпкжХ 
зОкОиіеОоіРкжХ бСг і аФгібкжомбС мПХкСиСвіпкСї иікії лС СаТСаоі мО ФмжиіеОоії СУОгіб 
БСТмкжоьзСї УмОкоії ОПТОоії", еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж (гОиі - ЙТСПзм), кП 
лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю лСгОмзСй кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа гСХСгж, сС кОТОХСбОкі 
(бжлиОпПкі, кОгОкі) вТСйОгякОй ЯлСкії (кПеОиПдкС біг їХкьСвС ТПежгПкмУьзСвС УмОмФУФ) 
ялСкУьзжйж УФа'єзмОйж е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ Ф нСТйі еОТСаімкСї лиОмж мО/ОаС бжкОвСТСгж еО 
ожбіиькС-лТОбСбжйж гСвСбСТОйж. ЗОекОпПкП ебіиькПккя еОУмСУСбФємьУя ижрП гС мієї 
пОУмжкж гСХСгіб, сС лСб'яеОкО е ТПОиіеОоією ЙТСПзмФ. 

ЯлСкУьзжй УФа'єзмСй е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ йСдП аФмж: 
О) юТжгжпкО СУСаО, язО є ТПежгПкмСй ЯлСкії і еОТПєУмТСбОкО біглСбігкС гС 

еОзСкСгОбУмбО ЯлСкії; 
а) еОТПєУмТСбОкП б КзТОїкі лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС юТжгжпкСї СУСаж, язО є ТПежгПкмСй 

ЯлСкії і еОТПєУмТСбОкО біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ЯлСкії; 
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б) юТжгжпкО СУСаО, сС є гСпіТкій ліглТжєйУмбСй юТжгжпкСї СУСаж, язО є ТПежгПкмСй 
ЯлСкії і еОТПєУмТСбОкО біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ЯлСкії; 

в) гСвСбіТ лТС УліиькФ гіяиькіУмь, Сгкжй ОаС зіиьзСйО ФпОУкжзОйж язСвС (е ФпОУмю Ф 
мОзСйФ гСвСбСТі аіиьрП кід 50 бігУСмзіб) є СУСаж, бжекОпПкі Ф ліглФкзмОХ "О" - "б" оьСвС 
лФкзмФ, ФзиОгПкжР бжзиюпкС е йПмСю егіРУкПккя УліиькСї гіяиькСУмі е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ. 

ВжекОпПккя мПТйікО "ялСкУьзжР УФа'єзм е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ" еОУмСУСбФємьУя Ф лФкзмі 46 
лігТСегіиФ 2, лФкзмі 38 лігТСегіиФ 4 мО лФкзмі 161 лігТСегіиФ 10 оьСвС ТСегіиФ. 

К ТОеі язсС ялСкУьзжй УФа'єзмСй е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ бжУмФлОмжйП гСвСбіТ лТС УліиькФ 
гіяиькіУмь, Сгкжй ОаС зіиьзСйО ФпОУкжзОйж язСвС (е ФпОУмю Ф мОзСйФ гСвСбСТі аіиьрП кід 
50 бігУСмзіб) є СУСаж, бжекОпПкі Ф ліглФкзмОХ "О" - "б" оьСвС лФкзмФ, кСТйж оьСвС лФкзмФ 
еОУмСУСбФюмьУя бжзиюпкС гС гСХСгіб вТСйОгяк ЯлСкії, сС кОТОХСбФюмьУя (бжлиОпФюмьУя, 
кОгОюмьУя) СлПТОмСТСй мОзСї УліиькСї гіяиькСУмі. 

10. ДС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
гСХСгж ніежпкжХ СУіа кП бзиюпОюмьУя гСХСгж, СмТжйОкі гС 1 пПТбкя 2018 ТСзФ е гдПТПиО їХ 
лСХСгдПккя б КзТОїкі, мО ікСеПйкі гСХСгж, СмТжйОкі еО ТСаСмж мО/ОаС лСУиФвж, бжзСкОкі мО 
кОгОкі кО мПТжмСТії КзТОїкж ОаС еО її йПдОйж гия оіиПР лігвСмСбзж мО лТСбПгПккя б КзТОїкі 
нікОиькжХ йОмпіб Йівж пПйліСкіб КЄЛА мО Йівж пПйліСкіб КЄЛА УПТПг дікСз УПеСкФ 
2017/2018, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, Ф бжвиягі еОТСаімкСї лиОмж, бігрзСгФбОккя бжгОмзіб 
мО гСаСбжХ, СлиОмж лТСджбОккя, еОаПелПпПккя йПгжпкСвС УмТОХФбОккя мО/ОаС УмТОХФбОккя 
джммя мОзжй СУСаОй ОаС мТПмій СУСаОй кО зСТжУмь мОзжХ СУіа (зТій ТПежгПкміб КзТОїкж Ф 
ТСеФйіккі ліглФкзмФ 14.1.213 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ) кПеОиПдкС біг їХ ФпОУмі Ф 
лТСбПгПккі еОекОпПкжХ нікОиькжХ йОмпіб: 

 лТПгУмОбкжзОй ОаС лСУОгСбжй СУСаОй ОУСоіОоіР - пиПкОй КЄЛА; 
 пиПкОй гПиПвОоіР, язі аПТФмь ФпОУмь Ф нікОиькжХ йОмпОХ пПйліСкОмФ, Ф мСйФ пжУиі 

пиПкОй зСйОкг, язі егСаФиж лТОбС кО ФпОУмь Ф нікОиькжХ йОмпОХ; 
 ніежпкжй СУСаОй, ОзТПгжмСбОкжй КЄЛА, еСзТПйО лТОоібкжзОй мО мжйпОУСбжй 

лТОоібкжзОй, лТПгУмОбкжзОй еОУСаіб йОУСбСї ікнСТйОоії, лОТмкПТОй КЄЛА, 
лТПгУмОбкжзОй УлСкУСТіб. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ мПТйік "КЄЛА" бджбОємьУя Ф екОпПккі "ЛСюе єбТСлПРУьзжХ 
нФмаСиькжХ ОУСоіОоіР". 

ДСХіг ікржХ кПТПежгПкміб, СмТжйОкжР гС 1 пПТбкя 2018 ТСзФ іе гдПТПи лСХСгдПккя е 
КзТОїкж, лігиявОє СлСгОмзФбОккю кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь 
йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж лТС ФкжзкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя, евСгО кО 
СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

11. КУмОкСбжмж, сС еО ТПеФиьмОмОйж 2020, 2021 мО 2022 ТСзіб, лТж ТПОиіеОоії лТОбО кО 
лСгОмзСбФ екждзФ біглСбігкС гС лСиСдПкь УмОммі 166 оьСвС КСгПзУФ, УФйО зСрміб ОаС 
бОТміУмь иізОТУьзжХ еОУСаіб гия кОгОккя йПгжпкСї гСлСйСвж ХбСТжй, гПеікнПзоіРкжХ 
еОУСаіб і ОкмжУПлмжзіб, йПгжпкСвС СаиОгкОккя, еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ, йПгжпкжХ 
бжТСаіб гия УзТжкіквФ ХбСТжХ, ТСеХігкжХ йОмПТіОиіб гия кОгОккя йПгжпкСї гСлСйСвж, 
йПгжпкжХ бжТСаіб, иОаСТОмСТкСвС СаиОгкОккя, ТСеХігкжХ йОмПТіОиіб, ТПОвПкміб гия 
иОаСТОмСТкжХ гСУиігдПкь; йПгжпкжХ бжТСаіб, иОаСТОмСТкСвС СаиОгкОккя, ТСеХігкжХ 
йОмПТіОиіб гия ікнПзоіРкжХ біггіиПкь, лОмСиСвСОкОмСйіпкжХ біггіиПкь мСсС, еОУСаіб 
СУСажУмСї вівієкж, лТСгФзміб ХОТпФбОккя мО/ОаС мСбОТіб еО лПТПиізСй, сС бжекОпОємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, язі гСаТСбіиькС лПТПТОХСбОкі (лПТПгОкі) вТСйОгУьзжй 
Са'єгкОккяй мО/ОаС аиОвСгіРкжй СТвОкіеОоіяй мО/ОаС оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, мО/ОаС ікржй оПкмТОиькжй 
СТвОкОй бжзСкОбпСї биОгж, язі ТПОиіеФюмь гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТОХ УОкімОТкСвС мО 
ПлігПйіпкСвС аиОвСлСиФппя кОУПиПккя, зСкмТСию язСУмі мО аПелПзж иізОТУьзжХ еОУСаіб, 
лТСмжгії ВІЙ-ікнПзоії/ЛЗІДФ мО ікржй УСоіОиькС кПаПелПпкжй еОХбСТюбОккяй, мО/ОаС СУСаі, 
ФлСбкСбОдПкіР кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, мО/ОаС еОзиОгОй 
СХСТСкж егСТСб'я гПТдОбкСї мО/ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі, мО/ОаС УмТФзмФТкжй 
лігТСегіиОй е лжмОкь СХСТСкж егСТСб'я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ 
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гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР лТСмявСй зОТОкмжкФ, сС еОлТСбОгдПкжР КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя 
лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), бзиюпОємьУя гС 
лСгОмзСбСї екждзж Ф лСбкСйФ СаУяеі аПе ФТОХФбОккя СайПдПкь, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 
166.3.2 лФкзмФ 166.3 УмОммі 166 оьСвС КСгПзУФ. 

12. МжйпОУСбС УФйж лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, сС ФмТжйФюмьУя е гСХСгіб Ф 
бжвиягі гСлиОм гС еОТСаімкСї лиОмж, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС ліглФкзмФ 2 лФкзмФ 5 ТСегіиФ 
II ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб 
КзТОїкж сСгС лігмТжйзж лиОмкжзіб лСгОмзіб кО лПТіСг егіРУкПккя еОХСгіб, УлТяйСбОкжХ кО 
еОлСаівОккя бжкжзкПккю і лСржТПккю зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19)", мО кОТОХСбОкжХ 
еО лПТіСгж е 1 лС 31 мТОбкя мО е 1 лС 30 пПТбкя 2020 ТСзФ йПгжпкжй мО ікржй лТОоібкжзОй 
еОзиОгіб СХСТСкж егСТСб'я гПТдОбкСї мО/ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі, язі аПелСУПТПгкьС 
еОРкямі Ф иізбігОоії ПлігПйії мО егіРУкПккі еОХСгіб іе еОлСаівОккя лСржТПккю вСУмТСї 
ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2, мО иізФбОккі 
лОоієкміб іе бжлОгзОйж вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй 
SARS-CoV-2, еО лПТПиізСй, сС бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, зСйлПкУФюмьУя мОзжй лТОоібкжзОй Ф 
лСбкСйФ ТСейіТі еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж. ЙСТягСз бжлиОмж мОзСї 
вТСрСбСї зСйлПкУОоії еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

13. ЗО лПТіСг е 2 збімкя 2020 ТСзФ гС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС 
гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа кП бзиюпОюмьУя гСХСгж Ф бжвиягі 
гСлСйСвж лС пОУмзСбСйФ аПеТСаіммю кО лПТіСг зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж вСУмТСї 
ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2, язі бжлиОпФюмьУя 
(кОгОюмьУя) ТСаСмСгОбоПй біглСбігкС гС УмОммі 471 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОРкяміУмь 
кОУПиПккя". 

14. МжйпОУСбС гС УзиОгФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ 
лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа еО 2020 - 2021 лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж кП 
бзиюпОюмьУя гСХСгж Ф бжвиягі гСХСгіб Ф вТСрСбіР мО/ОаС ікріР йОРкСбіР нСТйі, СмТжйОкі 
бкОУиігСз иізбігОоії (лТжлжкПккя) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя 
аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж лиОмкжзСй лСгОмзіб: 

1) ОзоіСкПТСй (ФпОУкжзСй, лОТмкПТСй, лОРСбжзСй, еОУкСбкжзСй, зСкмТСиююпСю 
СУСаСю) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї 
СУСаж Ф ТОеі гСмТжйОккя ФУіХ мОзжХ ФйСб: 

О) лТСоПгФТО иізбігОоії (лТжлжкПккя) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС 
ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж ТСелСпОмО кП ТОкірП 1 Уіпкя 2020 ТСзФ мО 
еОбПТрПкО кП ліекірП 31 вТФгкя 2021 ТСзФ; 

а) лиОмкжз лСгОмзіб лСгОб гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ СгкСпОУкС е лСгОмзСбСю 
гПзиОТОоією еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз УзиОгПкФ б гСбіиькіР нСТйі еОябФ лТС 
ебіиькПккя мОзжХ гСХСгіб біг СлСгОмзФбОккя іе еОекОпПккяй ХОТОзмПТжУмжз СмТжйОкСвС 
йОРкО мО иізбігСбОкСї (лТжлжкПкСї) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя 
аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, О мОзСд гСзФйПкмж, сС йіУмямь бігСйСУмі лТС бОТміУмь 
СмТжйОкСвС йОРкО, біглСбігкС гС нікОкУСбСї ебімкСУмі ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС 
ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, УзиОгПкСї біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ 
УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, кО гОмФ лТжРкяммя ТірПккя лТС ТСелСгіи йОРкО Ф язСУмі 
бжлиОмж гСХСгФ Ф еб'яезФ е иізбігОоією (лТжлжкПккяй) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС 
ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж; 

б) ікСеПйкФ юТжгжпкФ СУСаФ ОаС ікСеПйкП ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж аФиС 
УмбСТПкС кО лігУмОбі лТОбСпжкФ ОаС еОзСкФ ікСеПйкСї гПТдОбж (мПТжмСТії) кП ліекірП 23 
мТОбкя 2020 ТСзФ ОаС аФиС еОТПєУмТСбОкС кП ліекірП 23 мТОбкя 2020 ТСзФ біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО ікСеПйкСї гПТдОбж (мПТжмСТії) Ф бжлОгзФ, язсС біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
мОзСї ікСеПйкСї гПТдОбж (мПТжмСТії), ТПвФиямСТкжХ бжйСв мО/ОаС гСзФйПкміб, сС ТПвФиююмь 
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гіяиькіУмь (СУСажУмСвС еОзСкФ) мОзСї ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя 
аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, мОзО СУСаО (ФмбСТПккя) лігиявОє ТПєУмТОоії Ф біглСбігкіР 
гПТдОбі (мПТжмСТії); 

2) зікоПбжй аПкПніоіОТкжй биОУкжзСй (зСкмТСиПТСй) біг кСйікОиькСвС ФмТжйФбОпО 
(кСйікОиькСвС биОУкжзО) Ф ТСеФйіккі лФкзмФ 103.3 УмОммі 103 оьСвС КСгПзУФ еО ФйСбж 
гСмТжйОккя бжйСв ліглФкзміб "О" - "б" ліглФкзмФ 1 оьСвС лФкзмФ. ЙТж оьСйФ лиОмкжз лСгОмзіб 
гСгОмзСбС гС бігСйСУмПР мО гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ Ф ліглФкзмі "а" ліглФкзмФ 1 оьСвС 
лФкзмФ, еСаСб'яеОкжР кОгОмж гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь СмТжйОккя мОзжХ гСХСгіб біг 
кСйікОиькСвС ФмТжйФбОпО (кСйікОиькСвС биОУкжзО) Ф еб'яезФ е иізбігОоією (лТжлжкПккяй) 
ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж. 

ПСгС гСХСгіб Ф вТСрСбіР нСТйі, СмТжйОкжХ бкОУиігСз иізбігОоії (лТжлжкПккя) ікСеПйкСї 
юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж лиОмкжзСй 
лСгОмзіб - ОзоіСкПТСй (ФпОУкжзСй, лОТмкПТСй, лОРСбжзСй, еОУкСбкжзСй, зСкмТСиююпСю 
СУСаСю) ікСеПйкСї юТжгжпкСї СУСаж ОаС ікСеПйкСвС ФмбСТПккя аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї 
СУСаж, лТСбСгямьУя бУі еОХСгж сСгС бУмОкСбиПккя гдПТПи лСХСгдПккя мОзжХ гСХСгіб 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі нікОкУСбСвС йСкімСТжквФ. 

15. ДС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
гСХСгж ніежпкжХ СУіа кП бзиюпОємьУя гСХіг Ф бжвиягі СгкСТОеСбСї йОмПТіОиькСї гСлСйСвж 
еОУмТОХСбОкжй СУСаОй, сС бжлиОпФємьУя (кОгОємьУя) мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзФ еО ТОХФкСз 
зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ біглСбігкС гС УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УСоіОиькФ 
лігмТжйзФ еОУмТОХСбОкжХ СУіа мО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя кО лПТіСг егіРУкПккя 
СайПдФбОиькжХ лТСмжПлігПйіпкжХ еОХСгіб, еОлТСбОгдПкжХ е йПмСю еОлСаівОккя 
лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї 
зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2". 

16. ДС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
гСХСгж ніежпкжХ СУіа кП бзиюпОємьУя гСХіг, бжлиОпПкжР (кОгОкжР) ТСаСмСгОбоПй еО 
ТОХФкСз зСрміб СгкСТОеСбСї йОмПТіОиькСї гСлСйСвж УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя, сС 
бжлиОпФємьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ біглСбігкС гС УмОммі 3 ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС УСоіОиькФ лігмТжйзФ еОУмТОХСбОкжХ СУіа мО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя кО 
лПТіСг егіРУкПккя СайПдФбОиькжХ лТСмжПлігПйіпкжХ еОХСгіб, еОлТСбОгдПкжХ е йПмСю 
еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, 
УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2". 

17. ДС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
гСХСгж ніежпкжХ СУіа кП бзиюпОюмьУя: 

 УФйж кПгСїйзж е єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 
УмТОХФбОккя, О мОзСд УФйж лПкі мО рмТОніб, кОТОХСбОкі кО оі УФйж кПгСїйзж, УлжУОкі 
лиОмкжзФ єгжкСвС бкПУзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 915 ТСегіиФ VIII ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
еаіТ мО Саиіз єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 
УмТОХФбОккя"; 

 УФйж, УлжУОкі біглСбігкС гС лФкзміб 23, 24 мО ліглФкзмФ 26.2 лФкзмФ 26 лігТСегіиФ 10 
ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ. 

18. ДС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
гСХСгж ніежпкжХ СУіа кП бзиюпОюмьУя УФйж гСХСгіб, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф 
бжвиягі пОУмзСбСї ОаС лСбкСї зСйлПкУОоії бігУСмзСбжХ (лТСоПкмкжХ) УмОбСз, язО 
бжлиОпФємьУя б ТОйзОХ аюгдПмкСї лТСвТОйж "ЗОаПелПпПккя нФкзоіСкФбОккя ЛСкгФ 
ТСебжмзФ ліглТжєйкжомбО" мО гПТдОбкСї лТСвТОйж блТСбОгдПккя нікОкУСбС-зТПгжмкжХ 
йПХОкіейіб еОаПелПпПккя вТСйОгяк джмиСй кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж, О мОзСд УФйж зСрміб, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ кО аПелСбСТСмкіР СУкСбі біг 
ЛСкгФ ТСебжмзФ іккСбОоіР. 

19. ДСХіг, СмТжйОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ біг лТСгОдФ (бігпФдПккя) йОРкСбжХ лТОб пж 
СмТжйОкжР Ф ТПеФиьмОмі бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, лТОбС бжйСвж еО язжй аФиС лСУбігпПкС 
біглСбігкжйж йОРкСбжйж лТОбОйж, йСдП аФмж ейПкрПкжР кО бОТміУмь мОзжХ йОРкСбжХ 
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лТОб, сС аФиО еОгПзиОТСбОкО СУСаСю яз Са'єзм гПзиОТФбОккя Ф лСТягзФ СгкСТОеСбСвС 
(УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя біглСбігкС гС лігТСегіиФ 94 ТСегіиФ XX оьСвС 
КСгПзУФ. 

20. КУмОкСбжмж, сС еО ТПеФиьмОмОйж 2021 мО 2022 ТСзіб лТж ТПОиіеОоії лТОбО кО 
лСгОмзСбФ екждзФ біглСбігкС гС лСиСдПкь УмОммі 166 оьСвС КСгПзУФ гС лСгОмзСбСї екждзж 
лиОмкжзО лСгОмзФ Ф ебімкСйФ лСгОмзСбСйФ ТСоі б лСбкСйФ СаУяеі бзиюпОюмьУя бжмТОмж кО 
иізФбОккя вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2, 
лТжгаОккя иізОТУьзжХ еОУСаіб мО/ОаС бжТСаіб йПгжпкСвС лТжекОпПккя, кПСаХігкжХ гия 
иізФбОккя вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2, 
біглСбігкС гС бжлжУзж е йПгжпкСї зОТмж ОйаФиОмСТкСвС (УмОоіСкОТкСвС) ХбСТСвС ОаС бжмявФ 
е КПєУмТФ йПгжпкжХ еОлжУіб, еОлжУіб лТС кОлТОбиПккя мО ТПоПлміб б ПиПзмТСккіР УжУмПйі 
СХСТСкж егСТСб'я, бжмТОмж кО бОзожкФбОккя гия лТСніиОзмжзж вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї 
ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2, О мОзСд бжмТОмж кО УлиОмФ 
УмТОХСбжХ лиОмПдіб (УмТОХСбжХ бкПУзіб, УмТОХСбжХ лТПйіР), УлиОпПкжХ УмТОХСбжзФ-
ТПежгПкмФ еО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя кО бжлОгСз еОХбСТюбОккя кО вСУмТФ ТПУліТОмСТкФ 
ХбСТСаФ COVID-19, УлТжпжкПкФ зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2, мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ мО 
пиПкіб РСвС Уій'ї лПТрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя. 

21. КУмОкСбжмж, сС еО ТПеФиьмОмОйж 2022 ТСзФ лТж ТПОиіеОоії лТОбО кО лСгОмзСбФ екждзФ 
біглСбігкС гС лСиСдПкь УмОммі 166 оьСвС КСгПзУФ гС лСгОмзСбСї екждзж лиОмкжзО лСгОмзФ 
Ф ебімкСйФ лСгОмзСбСйФ ТСоі бзиюпОюмьУя УФйж зСрміб ОаС бОТміУмь йОРкО, лПТПТОХСбОкжХ 
(лПТПгОкжХ) лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф бжвиягі лСдПТмбФбОкь ОаС аиОвСгіРкжХ бкПУзіб 
кПлТжаФмзСбжй СТвОкіеОоіяй, язі кО гОмФ лПТПТОХФбОккя (лПТПгОпі) мОзжХ зСрміб мО йОРкО 
біглСбігОиж ФйСбОй, бжекОпПкжй лФкзмСй 133.4 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ, Ф ТСейіТі, сС кП 
лПТПбжсФє 16 бігУСмзіб УФйж РСвС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ мОзСвС ебімкСвС 
ТСзФ. 

22. КУмОкСбжмж, сС еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб еО 2022 Тіз Ф УзиОгі 
бжмТОм біг лТСбОгдПккя лПбкСвС бжгФ кПеОиПдкСї лТСнПУіРкСї гіяиькСУмі, О мОзСд Ф УзиОгі 
бжмТОм ніежпкСї СУСаж – ліглТжєйоя біг лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, зТій СУіа, 
язі СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, йСдФмь бТОХСбФбОмжУя гСзФйПкмОиькС 
лігмбПТгдПкі бжмТОмж Ф бжвиягі бОТмСУмі йОРкО, б мСйФ пжУиі вТСрСбі зСрмж, сС 
гСаТСбіиькС лПТПТОХСбОкі (кОгОкі, лПТПгОкі) ЗаТСРкжй ЛжиОй КзТОїкж, ЗОоіСкОиькіР вбОТгії 
КзТОїкж, ЛиФдаі аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаі еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкіР 
лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбФ бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккю 
гПТдОбкСї СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкіР УиФдаі УлПоіОиькСвС еб’яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії 
КзТОїкж, гСаТСбСиьпжй нСТйФбОккяй мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, ікржй ФмбСТПкжй біглСбігкС 
гС еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжй нСТйФбОккяй, їХ е’єгкОккяй, біРУьзСбжй пОУмжкОй, 
лігТСегіиОй, ФУмОкСбОй ОаС СТвОкіеОоіяй, сС ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ, гия лСмТПа еОаПелПпПккя СаСТСкж гПТдОбж, О мОзСд кО зСТжУмь оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
ожбіиькСвС еОХжУмФ, Ужи ожбіиькСвС еОХжУмФ мО/ОаС еОзиОгОй СХСТСкж егСТСб’я гПТдОбкСї, 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі, мО/ОаС УмТФзмФТкжй лігТСегіиОй е лжмОкь СХСТСкж егСТСб’я 
СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР, мО/ОаС вТСрСбі 
зСрмж, лПТПТОХСбОкі кО УлПоіОиькі ТОХФкзж, бігзТжмі ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж гия 
еаСТФ зСрміб. 

23. ВжзиюпПкС. 
24. ЙСиСдПккя ЗОзСкФ КзТОїкж “ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО 

ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС гії кСТй кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ” сСгС 
бкПУПккя ейік гС ліглФкзміб 165.1.54, 165.1.56 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 мО ліглФкзміб 170.7.2, 
170.7.8 лФкзмФ 170.7 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) 
лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ. 

25. МжйпОУСбС, лСпжкОюпж е гОмж ббПгПккя б КзТОїкі бСєккСвС УмОкФ, сС ббПгПкжР 
КзОеСй ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 
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ТСзФ № 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, гС РСвС 
лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя, лСиСдПккя ОаеОоФ пПмбПТмСвС ліглФкзмФ "б" ліглФкзмФ 165.1.54 
лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя е ФТОХФбОккяй мОзСї СУСаижбСУмі: гС 
бжекОпПккя б ФУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж лСТягзФ ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО 
язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, 
УмОмФУ ніежпкжХ СУіа - лиОмкжзіб лСгОмзФ, язі СмТжйФюмь аиОвСгіРкФ гСлСйСвФ, бжлиОпПкФ 
(кОгОкФ) аиОвСгіРкжзОйж, Ф мСйФ пжУиі аиОвСгіРкжзОйж - ніежпкжйж СУСаОйж, Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС аиОвСгіРкФ гіяиькіУмь мО аиОвСгіРкі СТвОкіеОоії", 
бжекОпОємьУя УОйСУміРкС кОгОбОпОйж аиОвСгіРкСї гСлСйСвж. 

26. МжйпОУСбС, лСпжкОюпж е гОмж ббПгПккя б КзТОїкі бСєккСвС УмОкФ, сС ббПгПкжР 
КзОеСй ЙТПежгПкмО КзТОїкж “ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі” біг 24 июмСвС 2022 
ТСзФ № 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж “ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж “ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі” біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, гС 
РСвС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя лСиСдПккя ліглФкзмФ “б” ліглФкзмФ 170.7.2 лФкзмФ 170.2 
УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя е ФТОХФбОккяй мОзСї СУСаижбСУмі: гС лТжРкяммя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж лСТягзФ лігмбПТгдПккя УмОмФУФ СУіа, язі лСУмТОдгОиж 
бкОУиігСз еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж Ф лПТіСг гії лТОбСбСвС 
ТПджйФ бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ, е йПмСю кПбзиюпПккя гС СлСгОмзСбФбОкСвС 
гСХСгФ ніежпкжХ СУіа – лиОмкжзіб лСгОмзФ гСХСгіб, СмТжйОкжХ Ф бжвиягі оіиьСбСї ОаС 
кПоіиьСбСї аиОвСгіРкСї гСлСйСвж, УмОмФУ мОзжХ СУіа бжекОпОємьУя УОйСУміРкС кОгОбОпОйж 
оіиьСбСї ОаС кПоіиьСбСї аиОвСгіРкСї гСлСйСвж. 

27. ДС УзиОгФ еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО 
лСгОмзФ еО 2022 мО 2023 лСгОмзСбі (ебімкі) ТСзж кП бзиюпОюмьУя гСХСгж Ф бжвиягі УФйж 
зСрміб пж аПеСлиОмкС кОгОкжХ мСбОТіб (лСУиФв) (гОиі – гСлСйСвО), сС кОгОкі еО ТОХФкСз 
аюгдПмкжХ зСрміб ікСеПйкжХ гПТдОб мО їХ гПТдОбкжХ нСкгіб мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб мО 
пиПкОй РСвС Уій’ї лПТрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя яз СУСаОй, язі лСУмТОдгОиж бкОУиігСз 
еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж і УзСТжУмОижУя лТОбСй кО мжйпОУСбжР 
еОХжУм біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО мОзСї ікСеПйкСї гПТдОбж. 

Дія ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС лФкзмФ лСржТюємьУя кО бУі нСТйж кОгОккя еОекОпПкСї 
гСлСйСвж, Ф мСйФ пжУиі Ф ТОеі її СгПТдОккя яз гСгОмзСбП аиОвС, О мОзСд біг ікСеПйкжХ 
зСйлОкіР, СТвОкіеОоіР, язі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО біглСбігкСї ікСеПйкСї юТжУгжзоії 
егіРУкююмь аиОвСгіРкФ гіяиькіУмь”. 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ СмТжйФбОб гСХСгж, лПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй, мС РСвС СаСб'яеСз 
сСгС лСгОккя гПзиОТОоії лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж (лСгОмзСбСї гПзиОТОоії) ббОдОємьУя 
бжзСкОкжй і лСгОмзСбО гПзиОТОоія кП лСгОємьУя. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзФ 
еСаСб'яеОкжР лСгОбОмж гПзиОТОоію лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж (лСгОмзСбФ гПзиОТОоію) 
біглСбігкС гС ікржХ лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ, мС б кіР лСТяг е ікржйж гСХСгОйж 
еОекОпОюмьУя гСХСгж, лПТПгаОпПкі ожй лФкзмСй. 

ЙСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя, язі аФиж бжкПУПкі лиОмкжзОй лСгОмзіб еО кПлСгОккя 
ОаС кПУбСєпОУкП лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй, 
ббОдОюмьУя УзОУСбОкжйж (бігзижзОкжйж) е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС 
ебіиькПккя біг УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, лиОмж еО еПйию мО лСгОмзФ кО кПТФХСйП 
йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО екжсПкП пж лСрзСгдПкП кПТФХСйП йОРкС". 

ЙСиСдПккя ОаеОоФ мТПмьСвС оьСвС лФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) 
лПТіСгіб 2022 мО 2023 ТСзіб. 

28. ЙСиСдПккя ліглФкзмФ 170.7.2 лФкзмФ 170.7 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ б ТПгОзоії е 
ФТОХФбОккяй ейік, бкПУПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж “ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж сСгС УлТжяккя ТСебжмзФ бСиСкмПТУьзСї гіяиькСУмі мО гіяиькСУмі кПлТжаФмзСбжХ 
ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР б ФйСбОХ еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж”, 
еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ. 
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29. КУмОкСбжмж, сС лСиСдПккя ліглФкзмФ "а" ліглФкзмФ 165.1.54 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 
оьСвС КСгПзУФ сСгС СаСб'яезСбСУмі гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя бжмТОм аиОвСгіРкжзіб 
- ніежпкжХ СУіа, язі бкПУПкі гС КПєУмТФ бСиСкмПТіб ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС 
егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя 
еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
аиОвСгіРкФ гіяиькіУмь мО аиОвСгіРкі СТвОкіеОоії", гия кОгОккя аиОвСгіРкСї гСлСйСвж кО 
зСТжУмь СУіа, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ "О", "б" ліглФкзмФ 165.1.54 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 
оьСвС КСгПзУФ, кП еОУмСУСбФємьУя гС бжмТОм мОзжХ аиОвСгіРкжзіб Ф лПТіСг е 24 июмСвС 2022 
ТСзФ гС 1 мТОбкя 2022 ТСзФ. 

30. ЙСиСдПккя ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж 
сСгС СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е Са'єзмОйж кПТФХСйСвС йОРкО, язі аФгФмь УлСТФгдПкі б 
йОРаФмкьСйФ" сСгС бкПУПккя ейік гС ліглФкзмФ 165.1.1 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 оьСвС 
КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб лСпжкОюпж е 1 июмСвС 2022 ТСзФ. 

31. КУмОкСбжмж, сС лСиСдПккя ліглФкзмФ "а" ліглФкзмФ 165.1.54 лФкзмФ 165.1 УмОммі 165 
оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя мОзСд гС аиОвСгіРкСї гСлСйСвж, СмТжйОкСї аиОвСгіРкжзОйж 
- ніежпкжйж СУСаОйж, язі гС 1 Уіпкя 2023 ТСзФ бзиюпПкі гС КПєУмТФ бСиСкмПТіб 
ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї 
аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії, Ф лПТіСг е 24 
июмСвС 2022 ТСзФ гС гОмж їХ бзиюпПккя гС еОекОпПкСвС КПєУмТФ. 

32. ДС еОвОиькСвС йіУяпкСвС (ТіпкСвС) СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ лиОмкжзО лСгОмзФ еО 
2023 лСгОмзСбжР (ебімкжР) Тіз кП бзиюпОюмьУя гСХСгж Ф бжвиягі зСрміб мО/ОаС йОРкО, 
СмТжйОкі б ТОйзОХ ТПОиіеОоії ПзУлПТжйПкмОиькСвС лТСПзмФ сСгС УмбСТПккя УлТжямижбжХ 
ФйСб гия еОаПелПпПккя ПнПзмжбкСвС УлСджбОккя ПиПзмТжпкСї ПкПТвії кОУПиПккяй кО 
ФйСбОХ, бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЙІДКИЗДІЙ 2. ИЛИБЙИВИЛМІ ЛЙКАВЙЯЗЗЯ  
ЙИДАМКК ЗА ДИДАЗК ВАКМІЛМЬ 

1. К лПТіСг гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь юТжгжпкжйж СУСаОйж, язі 
еОТПєУмТСбОкі лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, лТж егіРУкПккі кжйж СлПТОоіР е 
лСУмОпОккя биОУкСї бжТСаиПкСї лТСгФзоії (йСиСзО, йСиСпкСї УжТСбжкж, йСиСпкжХ лТСгФзміб, 
й'яУО, й'яУСлТСгФзміб, ікрСї лТСгФзоії лПТПТСазж мбОТжк (рзФТ, УФалТСгФзміб, й'яУС-
зіУмзСбСвС аСТСркО), бжвСмСбиПкСї е лСУмОбиПкжХ йСиСзО ОаС й'яУО б джбіР бОеі 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжйж ліглТжєйУмбОйж, бжекОпПкжйж ТСегіиСй V КСгПзУФ, ікржйж 
юТжгжпкжйж і ніежпкжйж СУСаОйж, Ф мСйФ пжУиі ніежпкжйж СУСаОйж - ліглТжєйояйж, язі 
УОйСУміРкС бжТСсФюмь, ТСебСгямь, бігвСгСбФюмь лТСгФзоію мбОТжккжомбО, бжекОпПкФ 
ТСегіиСй V КСгПзУФ (гОиі - лПТПТСакі ліглТжєйУмбО), УлТОбияємьУя е ФТОХФбОккяй мОзжХ 
СУСаижбСУмПР: 

1) кСТйж оьСвС лФкзмФ кП лСржТююмьУя кО СлПТОоії е лСУмОпОккя лТСгФзоії, бжвСмСбиПкСї 
лПТПТСакжйж ліглТжєйУмбОйж е ійлСТмСбОкСї УжТСбжкж, УжТСбжкж, лСУмОбиПкСї кП б джбіР 
бОеі, УжТСбжкж, сС кП є УжТСбжкСю биОУкСвС бжТСакжомбО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
ліглТжєйУмб, бжекОпПкжХ ТСегіиСй V КСгПзУФ, ікржХ юТжгжпкжХ і ніежпкжХ СУіа, Ф мСйФ пжУиі 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язі УОйСУміРкС бжТСсФюмь, ТСебСгямь, бігвСгСбФюмь лТСгФзоію 
мбОТжккжомбО, бжекОпПкФ ожй КСгПзУСй (гОиі - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мСбОТСбжТСакжзж); 

2) лСгОмзСбО кОзиОгкО лСзФлою кОгОємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ТСегіиСй V 
КСгПзУФ; 

3) лПТПТСакП ліглТжєйУмбС бПгП СзТПйжР Саиіз СлПТОоіР е лСУмОпОккя биОУкС 
бжТСаиПкСї лТСгФзоії (йСиСзО, йСиСпкСї УжТСбжкж, йСиСпкжХ лТСгФзміб, й'яУО, 
й'яУСлТСгФзміб, ікрСї лТСгФзоії лПТПТСазж мбОТжк (рзФТ, УФалТСгФзміб, й'яУС-зіУмзСбСвС 
аСТСркО), бжвСмСбиПкСї е лСУмОбиПкжХ йСиСзО ОаС й'яУО б джбіР бОеі 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжйж мСбОТСбжТСакжзОйж (гОиі - лТСгФзоія), і е лСУмОпОккя ікржХ 
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мСбОТіб/лСУиФв, Ф мСйФ пжУиі лТСгФзоії, бжвСмСбиПкСї іе УжТСбжкж, бжекОпПкСї Ф ліглФкзмі 1 
оьСвС лФкзмФ, мО УзиОгОє лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь і лСгОмзСбФ 
гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь сСгС гіяиькСУмі е лСУмОпОккя лТСгФзоії; 

4) лПТПТСакП ліглТжєйУмбС УФйФ УлиОпПкСвС (кОТОХСбОкСвС) лСгОмзСбСвС зТПгжмФ лС 
бжвСмСбиПкжХ мО/ОаС лТжгаОкжХ мСбОТОХ/лСУиФвОХ, СУкСбкжХ еОУСаОХ, язі 
бжзСТжУмСбФюмьУя пОУмзСбС гия бжвСмСбиПккя лТСгФзоії, О пОУмзСбС гия бжвСмСбиПккя 
ікржХ мСбОТіб/лСУиФв, ТСелСгіияє бжХСгяпж е пОУмзж бжзСТжУмОккя мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв, 
СУкСбкжХ еОУСаіб б СлПТОоіяХ е лСУмОпОккя лТСгФзоії мО біглСбігкС б СлПТОоіяХ е 
лСУмОпОккя ікржХ мСбОТіб/лСУиФв, е ФТОХФбОккяй бжйСв ТСегіиФ V КСгПзУФ; 

5) лПТПТСакП ліглТжєйУмбС СлПТОоії е бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 
лТСгФзоії Ф йжмкСйФ ТПджйі ПзУлСТмФ бігСаТОдОє Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь і йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя е аюгдПмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
УлиОпПкСвС (кОТОХСбОкСвС) лСУмОпОиькжзОй мСбОТіб/лСУиФв, бОТміУмь язжХ бзиюпПкО гС 
бОТмСУмі ПзУлСТмСбОкСї лТСгФзоії. МОзП бігрзСгФбОккя егіРУкюємьУя Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ; 

6) лПТПТСакП ліглТжєйУмбС лСежмжбкФ Тіекжою йід УФйСю лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ мО УФйСю лСгОмзСбСвС зТПгжмФ ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
лПТіСгФ, бжекОпПкФ Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь сСгС гіяиькСУмі е 
лСУмОпОккя лТСгФзоії, УлиОпФє гС УлПоіОиькСвС нСкгФ ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж мО кО 
УлПоіОиькжР ТОХФкСз, бігзТжмжР кжй б СТвОкі, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, Ф мОзжХ ТСейіТОХ: 

 Ф 2012 ТСоі - гС УлПоіОиькСвС нСкгФ ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж - Ф ТСейіТі 30 
бігУСмзіб, О кО УлПоіОиькжР ТОХФкСз - Ф ТСейіТі 70 бігУСмзіб; 

 Ф 2013 ТСоі - гС УлПоіОиькСвС нСкгФ ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж - Ф ТСейіТі 40 
бігУСмзіб, О кО УлПоіОиькжР ТОХФкСз - Ф ТСейіТі 60 бігУСмзіб; 

 Ф 2014 ТСоі - гС УлПоіОиькСвС нСкгФ ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж - Ф ТСейіТі 50 
бігУСмзіб, О кО УлПоіОиькжР ТОХФкСз - Ф ТСейіТі 50 бігУСмзіб. 

ЙПТПТСакП ліглТжєйУмбС УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, лПТПТОХСбОкФ кО УлПоіОиькжР 
ТОХФкСз, бжзСТжУмСбФє бжзиюпкС гия бжлиОмж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй мСбОТСбжТСакжзОй 
зСйлПкУОоії еО лТСгОкі кжйж йСиСзС і й'яУС б джбіР бОеі (гОиі - зСйлПкУОоія). 

ЙСТягСз бжзСТжУмОккя УлиОпПкжХ лПТПТСакжйж ліглТжєйУмбОйж УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь гС УлПоіОиькСвС нСкгФ ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

7) лПТПТСакП ліглТжєйУмбС біг'єйкФ Тіекжою йід УФйСю лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ мО УФйСю лСгОмзСбСвС зТПгжмФ ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
лПТіСгФ, бжекОпПкФ Ф гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь сСгС гіяиькСУмі е лСУмОпОккя 
лТСгФзоії, еОТОХСбФє Ф ейПкрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь кОУмФлкжХ ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) 
лПТіСгіб; 

8) ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй є Сгжк зОиПкгОТкжР йіУяоь; 
9) лПТПТСакП ліглТжєйУмбС Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі лФкзмСй 203.1 УмОммі 203 КСгПзУФ, 

лСгОє гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь і 
лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь сСгС гіяиькСУмі е лСУмОпОккя 
лТСгФзоії еО йіУоПй ТПєУмТОоії лПТПТСакСвС ліглТжєйУмбО. К лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь сСгС гіяиькСУмі е лСУмОпОккя лТСгФзоії СзТПйС 
бігСаТОдОюмьУя УФйО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС лігиявОє лПТПТОХФбОккю кО 
УлПоіОиькжР ТОХФкСз гия бжлиОмж зСйлПкУОоії, мО УФйО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС 
лігиявОє лПТПТОХФбОккю гС УлПоіОиькСвС нСкгФ ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж; 

10) лПТПТОХФбОккя УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь кО УлПоіОиькжР ТОХФкСз лПТПТСакСвС 
ліглТжєйУмбО гия бжлиОмж зСйлПкУОоії егіРУкюємьУя лПТПТСакжй ліглТжєйУмбСй гС 15 
пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй, гС УлПоіОиькСвС нСкгФ 
ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж - Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі лФкзмСй 203.2 УмОммі 203 КСгПзУФ. 

Дия лігмбПТгдПккя лПТПТОХФбОккя УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь кО УлПоіОиькжР 
ТОХФкСз лПТПТСакП ліглТжєйУмбС ТОеСй е лСгОмзСбСю гПзиОТОоією е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
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бОТміУмь сСгС гіяиькСУмі е лСУмОпОккя лТСгФзоії кОгОє ТПєУмТ лиОмідкжХ гСТФпПкь лТС 
нОзмжпкС еОТОХСбОкі кО мОзжР УлПоіОиькжР ТОХФкСз зСрмж еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг і 
бжлжУзФ СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, е мОзСвС 
ТОХФкзО; 

11) УФйО зСйлПкУОоії ТСелСгіияємьУя йід УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжйж мСбОТСбжТСакжзОйж 
еО лСУмОбиПкП кжйж йСиСзС ОаС й'яУС б джбіР бОеі лПТПТСакжй ліглТжєйУмбСй сСйіУяоя 
евігкС е КСеТОХФкзСй ТСелСгіиФ УФйж зСйлПкУОоії е ФТОХФбОккяй кОУмФлкСвС: 

О) зСйлПкУОоія гия зСдкСвС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжзО бжекОпОємьУя е 
ФТОХФбОккяй зСПніоієкмО, ТСеТОХСбОкСвС яз УліббігкСрПккя УФйж зСйлПкУОоії, бжекОпПкСї Ф 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь сСгС гіяиькСУмі е лСУмОпОккя 
лТСгФзоії, гС бОТмСУмі еОзФлиПкжХ йСиСзО ОаС й'яУО б джбіР бОеі аПе ФТОХФбОккя лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь; 

а) бжекОпПкжР зСПніоієкм еОУмСУСбФємьУя гС бУіХ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
мСбОТСбжТСакжзіб кО вТжбкю бОТмСУмі лСУмОбиПкСвС йСиСзО ОаС й'яУО б джбіР бОеі аПе 
ФТОХФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

ЛСТйО КСеТОХФкзФ ТСелСгіиФ УФйж зСйлПкУОоії мО лСТягСз РСвС еОлСбкПккя 
еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
гПТдОбкСї ОвТОТкСї лСиімжзж, еО лСлПТПгкій лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

12) бжлиОмО зСйлПкУОоії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй мСбОТСбжТСакжзОй (юТжгжпкжй 
СУСаОй еО лиОмідкжйж гСТФпПккяйж рияХСй лПТПТОХФбОккя кО їХ СзТПйі ТОХФкзж, бігзТжмі б 
СаУиФвСбФюпжХ аОкзОХ, ніежпкжй СУСаОй - вСмібзСю аПелСУПТПгкьС е зОУж лПТПТСакСвС 
ліглТжєйУмбО ОаС евігкС е гСвСбСТОйж гСТФпПккя) егіРУкюємьУя лПТПТСакжй 
ліглТжєйУмбСй гС 20 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй. 

ЙігмбПТгдПккяй бжлиОмж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй мСбОТСбжТСакжзОй зСйлПкУОоії є 
ВігСйСУмі лТС бжлиОпПкі УФйж зСйлПкУОоії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй мСбОТСбжТСакжзОй. 

ЛСТйО ВігСйСУмі лТС бжлиОпПкі УФйж зСйлПкУОоії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй 
мСбОТСбжТСакжзОй мО лСТягСз її еОлСбкПккя еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї ОвТОТкСї лСиімжзж, еО лСлПТПгкій 
лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ; 

13) УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, кП лПТПТОХСбОкі кО УлПоіОиькжР ТОХФкСз ОаС 
лПТПТОХСбОкі е лСТФрПккяй мПТйікФ, бУмОкСбиПкСвС ожй лФкзмСй, О мОзСд УФйж 
зСйлПкУОоії, кП бжлиОпПкі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй мСбОТСбжТСакжзОй ОаС бжлиОпПкі е 
лСТФрПккяй мПТйікФ, бУмОкСбиПкСвС ожй лФкзмСй, ббОдОюмьУя мОзжйж, сС бжзСТжУмОкі кП 
еО лТжекОпПккяй і лігиявОюмь УмявкПккю гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ; 

14) УФйж зСйлПкУОоії кП бзиюпОюмьУя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжйж мСбОТСбжТСакжзОйж - 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гС аОеж СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь СлПТОоіР е лСУмОпОккя йСиСзО і й'яУО б джбіР бОеі. 

2. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2019 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь СлПТОоії е: 

О) лСУмОпОккя мПХкізж, СаиОгкОккя, ФУмОмзФбОккя, бжекОпПкжХ УмОммПю 7 ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС ОиьмПТкОмжбкі бжгж лОижбО", кО мПТжмСТії КзТОїкж; 

а) ійлСТмФ еО зСгОйж ККМ ЗДД, бжекОпПкжйж УмОммПю 7 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
ОиьмПТкОмжбкі бжгж лОижбО", мПХкізж, СаиОгкОккя, ФУмОмзФбОккя, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия 
ТПзСкУмТФзоії іУкФюпжХ і аФгібкжомбО кСбжХ ліглТжєйУмб е бжТСакжомбО аіСлОижбО і гия 
бжвСмСбиПккя мО ТПзСкУмТФзоії мПХкіпкжХ і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб е йПмСю УлСджбОккя 
аіСлОижбО, язсС мОзі мСбОТж кП бжТСаияюмьУя мО кП йОюмь ОкОиСвіб б КзТОїкі, О мОзСд 
мПХкіпкжХ мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, Ф мСйФ пжУиі УОйСХігкжХ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ йОржк, 
сС лТОоююмь кО аіСлОижбі, язсС мОзі мСбОТж кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі. 

ЙСТягСз ббПеПккя еОекОпПкжХ мПХкізж, СаиОгкОккя, ФУмОмзФбОккя, мПХкіпкжХ мО 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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К ТОеі лСТФрПккя бжйСв сСгС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб лиОмкжз 
лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС 
лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО 
аФмж УлиОпПкО б гПкь ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб, О мОзСд УлиОмжмж лПкю, кОТОХСбОкФ кО мОзФ 
УФйФ лСгОмзФ, бжХСгяпж е 120 бігУСмзіб СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС 
гіяиО кО гПкь еаіиьрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, мО еО лПТіСг іе гкя ббПеПккя мОзжХ 
мСбОТіб гС гкя еаіиьрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь. 

3. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2023 ТСзФ, УФа'єзмж зСУйіпкСї гіяиькСУмі, кО язжХ лСржТюємьУя 
гія ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС зСУйіпкФ гіяиькіУмь", ебіиькяюмьУя біг УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь еО СлПТОоіяйж е: 

О) ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб, бжекОпПкжХ Ф 
ліглФкзмі 4 лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж, Ф йПдОХ вТОкжпкжХ СаУявіб, бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, еО ФйСбж 
оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мОзжХ мСбОТіб Ф бжТСакжомбі зСУйіпкСї мПХкізж (бзиюпОюпж 
ОвТПвОмж, УжУмПйж мО їХ зСйлиПзмФюпі гия зСУйіпкжХ зСйлиПзУіб, зСУйіпкжХ ТОзПм-кСУіїб, 
зСУйіпкжХ ОлОТОміб мО кОеПйкжХ УПвйПкміб зСУйіпкжХ УжУмПй), ТПежгПкмОйж - УФа'єзмОйж 
зСУйіпкСї гіяиькСУмі, язі СмТжйОиж иіоПкеію кО лТОбС егіРУкПккя мОзСї гіяиькСУмі мО аПТФмь 
ФпОУмь Ф ТПОиіеОоії мОзжХ йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб. ЙПТПиіз мОзжХ ТПежгПкміб - УФа'єзміб 
зСУйіпкСї гіяиькСУмі бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі зСУйіпкСї гіяиькСУмі. 

К ТОеі лСТФрПккя оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб ОаС лПТПбжсПккя вТОкжпкжХ СаУявіб їХ 
ійлСТмФ, бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, біглСбігкжР УФа'єзм зСУйіпкСї 
гіяиькСУмі, язжР нОзмжпкС УзСТжУмОбУя лТОбСй кО лСгОмзСбФ ліиьвФ, ббОдОємьУя мОзжй, сС 
ФйжУкС ФХжияємьУя біг СлСгОмзФбОккя, і гС кьСвС еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі (нікОкУСбі) 
УОкзоії біглСбігкС гС бжйСв пжккСвС еОзСкСгОбУмбО; 

а) лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ТПеФиьмОміб кОФзСбС-гСУиігкжХ і гСУиігкжоьзС-
зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім, язі бжзСкФюмьУя гия лСмТПа зСУйіпкСї гіяиькСУмі. З йПмСю 
еОУмСУФбОккя оієї ліиьвж КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж бУмОкСбиює лСТягСз бПгПккя ТПєУмТФ 
еОекОпПкжХ кОФзСбС-гСУиігкжХ і гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім. 

К ТОеі лСТФрПккя ФйСб ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ТПеФиьмОміб кОФзСбС-гСУиігкжХ і 
гСУиігкжоьзС-зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім, О УОйП лТж їХ лСУмОбоі гия оіиПР, кП лСб'яеОкжХ е 
зСУйіпкСю гіяиькіУмю, лиОмкжз лСгОмзФ, сС нОзмжпкС УзСТжУмОбУя лТОбСй кО лСгОмзСбФ 
ліиьвФ, ббОдОємьУя мОзжй, сС ФйжУкС ФХжияємьУя біг СлСгОмзФбОккя, і гС кьСвС 
еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії біглСбігкС гС бжйСв еОзСкФ. 

4. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2016 ТСзФ, УФа'єзмж иімОзСаФгФбОккя, сС ліглОгОюмь ліг гію 
кСТй УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТСебжмСз иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі", ебіиькяюмьУя 
біг УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лС СлПТОоіяХ е: 

 ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб (зТій 
лігОзожекжХ), сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия лСмТПа иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі, язсС 
мОзі мСбОТж є ебіиькПкжйж біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй евігкС іе ліглФкзмСй 2 
лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

 лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ТПеФиьмОміб кОФзСбС-гСУиігкжХ і 
гСУиігкжоьзС-зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім, язі бжзСкФюмьУя гия лСмТПа иімОзСаФгібкСї 
лТСйжУиСбСУмі. 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ожй лігТСегіиСй, гС лиОмкжзіб лСгОмзФ - УФа'єзміб 
иімОзСаФгФбОккя еОУмСУСбФюмьУя кСТйж ТСегіиФ II оьСвС КСгПзУФ. 

41. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2025 ТСзФ, УФа'єзмж иімОзСаФгФбОккя, сС ліглОгОюмь ліг гію 
кСТй УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТСебжмСз иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі", ебіиькяюмьУя 
біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь лС СлПТОоіяХ е: 

 ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб (зТій 
лігОзожекжХ), сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия лСмТПа иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі, язсС 
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мОзі мСбОТж є ебіиькПкжйж біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй евігкС іе ліглФкзмСй 13 
лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

 лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ТПеФиьмОміб кОФзСбС-гСУиігкжХ і 
гСУиігкжоьзС-зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім, язі бжзСкФюмьУя гия лСмТПа иімОзСаФгібкСї 
лТСйжУиСбСУмі. 

К бУмОкСбиПкжР лПТіСг СлПТОоії е лТСгОдФ лТСгФзоії (лСУиФв), бжТСаиПкСї еОекОпПкжйж 
ліглТжєйУмбОйж еО ТОХФкСз зСрміб ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж, СлСгОмзСбФюмьУя 
лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь еО кФиьСбСю УмОбзСю. 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ожй лігТСегіиСй, гС лиОмкжзіб лСгОмзФ - УФа'єзміб 
иімОзСаФгФбОккя еОУмСУСбФюмьУя кСТйж ТСегіиФ II оьСвС КСгПзУФ. 

5. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь СлПТОоії е бжзСкОккя ТСаім мО лСУмОпОккя лСУиФв УФа'єзмОйж ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі - ТПежгПкмОйж КзТОїкж, язі СгкСпОУкС егіРУкююмь бжгОбкжпФ гіяиькіУмь, 
гіяиькіУмь е бжвСмСбиПккя, ТСелСбУюгдПккя зкждзСбСї лТСгФзоії мО бжТСакжомбО лОлПТФ і 
зОТмСкФ. ЙТж оьСйФ гСХіг мОзСвС УФа'єзмО ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, СмТжйОкжР біг 
бжгОбкжпСї гіяиькСУмі, гіяиькСУмі е бжвСмСбиПккя, ТСелСбУюгдПккя зкждзСбСї лТСгФзоії мО 
бжТСакжомбО лОлПТФ і зОТмСкФ, йОє УмОкСбжмж кП йПкрП 100 бігУСмзіб біг еОвОиькСї УФйж 
РСвС гСХСгФ еО лПТржР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг е пОУФ УмбСТПккя мОзСвС УФа'єзмО 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ОаС кП йПкрП 50 бігУСмзіб біг еОвОиькСї УФйж РСвС гСХСгФ еО 
лСлПТПгкіР ебімкжР (лСгОмзСбжР) Тіз. 

6. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь СлПТОоії е бжзСкОккя ТСаім мО лСУмОпОккя лСУиФв Ф бжгОбкжпіР гіяиькСУмі, 
гіяиькСУмі е бжвСмСбиПккя мО ТСелСбУюгдПккя бжгОбкжомбОйж, бжгОбкжпжйж 
СТвОкіеОоіяйж, ліглТжєйУмбОйж лСиівТОнії, ТСелСбУюгдФбОпОйж зкждзСбСї лТСгФзоії, 
бжТСаиПкСї б КзТОїкі, СлПТОоії е бжТСакжомбО мО/ОаС лСУмОпОккя лОлПТФ і зОТмСкФ, 
бжТСаиПкжХ б КзТОїкі гия бжвСмСбиПккя зкждзСбСї лТСгФзоії, ФпкібУьзжХ еСржміб, 
лігТФпкжзіб мО кОбпОиькжХ лСУіакжзіб ФзТОїкУьзСвС бжТСакжомбО, О мОзСд СлПТОоії е 
лСУмОпОккя зкждзСбСї лТСгФзоії, бжТСаиПкСї б КзТОїкі, зТій ТПзиОйж, лСУиФв е ТСейісПккя 
йОмПТіОиіб ТПзиОйкСвС мО ПТСмжпкСвС ХОТОзмПТФ і бжгОкь ТПзиОйкСвС мО ПТСмжпкСвС 
ХОТОзмПТФ. 

7. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь: 

 СлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб, 
бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 1 лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, гия бжзСТжУмОккя Ф биОУкіР бжТСакжпіР гіяиькСУмі; 

 СлПТОоії е лСУмОпОккя мСбОТіб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 1 лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI 
"ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, лПТПТСакжзОй, 
бжгОбкжомбОй і ліглТжєйУмбОй лСиівТОнії кО мПТжмСТії КзТОїкж. 

К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє 
мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО б йСйПкм 
ійлСТмФ мОзжХ мСбОТіб, О мОзСд УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС еОзСкФ. 

8. ЗО лПТіСг гС 1 Уіпкя 2025 ТСзФ еО кФиьСбСю УмОбзСю СлСгОмзСбФємьУя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь лСУмОпОккя мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ мСбОТіб) мО лСУиФв (зТій лСУиФв, сС 
кОгОюмьУя ліг пОУ лТСбПгПккя иСмПТПР і ТСебОдОиькжХ івСТ мО лСУиФв е лСУмОпОккя мСбОТіб, 
СмТжйОкжХ Ф йПдОХ гСвСбСТіб зСйіУії (зСкУжвкОоії), лСТФзж, гСТФпПккя, гСбіТпСвС 
ФлТОбиіккя, ікржХ ожбіиькС-лТОбСбжХ гСвСбСТіб, сС ФлСбкСбОдФюмь мОзСвС лиОмкжзО 
лСгОмзФ (гОиі - зСйіУіСкПТО) егіРУкюбОмж лСУмОпОккя мСбОТіб біг ійПкі мО еО гСТФпПккяй 
ікрСї СУСаж (гОиі - зСйімПкмО) аПе лПТПгОккя лТОбО биОУкСУмі кО мОзі мСбОТж), сС 
аПелСУПТПгкьС бжвСмСбияюмьУя ліглТжєйУмбОйж мО СТвОкіеОоіяйж вТСйОгУьзжХ Са'єгкОкь 
СУіа е ікбОиігкіУмю, язі еОУкСбОкі вТСйОгУьзжйж СТвОкіеОоіяйж СУіа е ікбОиігкіУмю і є їХ 
биОУкіУмю, гП зіиьзіУмь СУіа е ікбОиігкіУмю, язі йОюмь мОй СУкСбкП йіУоП ТСаСмж, УмОкСбжмь 
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лТСмявСй лСлПТПгкьСвС ебімкСвС лПТіСгФ кП йПкрП 50 бігУСмзіб УПТПгкьССаиізСбСї 
зіиьзСУмі рмОмкжХ лТОоібкжзіб, і еО ФйСбж, сС нСкг СлиОмж лТОоі мОзжХ СУіа е ікбОиігкіУмю 
УмОкСбжмь лТСмявСй ебімкСвС лПТіСгФ кП йПкрП 25 бігУСмзіб УФйж еОвОиькжХ бжмТОм кО 
СлиОмФ лТОоі, сС бігкСУямьУя гС УзиОгФ бжмТОм бжТСакжомбО. 

БПелСУПТПгкій ббОдОємьУя бжвСмСбиПккя мСбОТіб/лСУиФв, бкОУиігСз язСвС УФйО бжмТОм, 
лСкПУПкжХ кО лПТПТСазФ (СаТСазФ, ікрі бжгж лПТПмбСТПккя) УжТСбжкж, зСйлиПзмФюпжХ, 
УзиОгСбжХ пОУмжк, ікржХ лСзФлкжХ мСбОТіб, язі бжзСТжУмСбФюмьУя Ф бжвСмСбиПккі мОзжХ 
мСбОТіб, УмОкСбжмь кП йПкрП 8 бігУСмзіб лТСгОдкСї оікж мОзжХ бжвСмСбиПкжХ мСбОТіб. 

ЗОекОпПкі ліглТжєйУмбО мО СТвОкіеОоії вТСйОгУьзжХ Са'єгкОкь СУіа е ікбОиігкіУмю йОюмь 
лТОбС еОУмСУСбФбОмж ою ліиьвФ еО кОябкСУмі ТПєУмТОоії Ф біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ 
СТвОкі, язО егіРУкюємьУя кО лігУмОбі лСгОккя біглСбігкСї еОябж лиОмкжзО лСгОмзФ лТС 
аОдОккя СмТжйОмж мОзФ ліиьвФ мО лСежмжбкСвС ТірПккя ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ біглСбігкС 
гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СУкСбж УСоіОиькСї еОХжсПкСУмі СУіа е ікбОиігкіУмю б КзТОїкі". 

ЙТж лСТФрПккі бжйСв оьСвС лФкзмФ лиОмкжзСй лСгОмзФ зСкмТСиююпжР СТвОк УзОУСбФє 
РСвС ТПєУмТОоію яз СУСаж, сС йОє лТОбС кО лСгОмзСбФ ліиьвФ, О лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ лПТПТОХСбФюмьУя е лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, еО кОУиігзОйж язСвС 
аФиж бжябиПкі мОзі лСТФрПккя, біглСбігкС гС еОвОиькжХ лТОбжи СлСгОмзФбОккя, 
бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, мО е СгкСпОУкжй еОУмСУФбОккяй біглСбігкжХ нікОкУСбжХ 
УОкзоіР. 

ЙСгОмзСбО ебімкіУмь мОзжХ ліглТжєйУмб мО СТвОкіеОоіР кОгОємьУя Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 

9. ДС 1 бПТПУкя 2012 ТСзФ лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь кП УлТОбияємьУя ліг пОУ ббПеПккя 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ, сС ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй евігкС е ОаеОоСй пПмбПТмжй ліглФкзмФ 3 лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI 
"ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ЙТж лСТФрПккі оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мОзжХ лТПгйПміб ОаС лТж їХ бігпФдПккі кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж еО аФгь-язФ зСйлПкУОоію гС лиОмкжзіб лСгОмзіб еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі 
(нікОкУСбі) УОкзоії біглСбігкС гС бжйСв еОзСкФ. 

10. ВжзиюпПкС. 
11. КПєУмТОоія лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь - 

лТСгОбояйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ еОлТСбОгдФємьУя гия лиОмкжзіб 
оьСвС лСгОмзФ, Ф язжХ УФйО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь б СгкіР лСгОмзСбіР кОзиОгкіР 
УмОкСбжмь: 

 лСкОг 1 йіиьРСк вТжбПкь - е 1 Уіпкя 2011 ТСзФ; 
 лСкОг 500 мжУяп вТжбПкь - е 1 збімкя 2011 ТСзФ; 
 лСкОг 100 мжУяп вТжбПкь - е 1 ижлкя 2011 ТСзФ; 
 лСкОг 10 мжУяп вТжбПкь - е 1 Уіпкя 2012 ТСзФ. 

ЙСгОмзСбО кОзиОгкО, УзиОгПкО лТж егіРУкПккі СлПТОоіР е лСУмОпОккя лігОзожекжХ 
мСбОТіб мО мСбОТіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, е 1 Уіпкя 2012 ТСзФ лігиявОє 
бзиюпПккю гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ кП еОиПдкС біг ТСейіТФ лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь б СгкіР лСгОмзСбіР кОзиОгкіР. 

ДС лиОмкжзіб лСгОмзФ, гия язжХ кО гОмФ УзиОгОккя кОзиОгкСї ожй лігТСегіиСй кП 
еОлТСбОгдПкС СаСб'яезСбіУмь ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, кП еОУмСУСбФюмьУя кСТйж ОаеОоіб бСУьйСвС і гПб'ямСвС лФкзмФ 
201.10 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ. 

З 1 июмСвС 2015 ТСзФ ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лігиявОюмь бУі 
лСгОмзСбі кОзиОгкі мО ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ (Ф мСйФ пжУиі язі 
кП кОгОюмьУя лСзФлою, УзиОгПкі еО СлПТОоіяйж е лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, язі ебіиькПкі 
біг СлСгОмзФбОккя) кПеОиПдкС біг ТСейіТФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь б СгкіР лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя. 

12. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2025 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е лСУмОпОккя кОоіСкОиькжХ ніиьйіб, бжекОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж 
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"ЙТС зікПйОмСвТОнію", бжТСакжзОйж, гПйСкУмТОмСТОйж мО ТСелСбУюгдФбОпОйж 
кОоіСкОиькжХ ніиьйіб, О мОзСд е лСУмОпОккя ТСаім мО лСУиФв е бжТСакжомбО кОоіСкОиькжХ 
ніиьйіб, О мОзСд е лСУмОпОккя ТСаім мО лСУиФв е бжвСмСбиПккя ОТХібкСвС зСйлиПзмФ 
бжХігкжХ йОмПТіОиіб кОоіСкОиькжХ ніиьйіб мО ніиьйіб, УмбСТПкжХ кО мПТжмСТії КзТОїкж, е 
лСУмОпОккя ТСаім мО лСУиФв е мжТОдФбОккя кОоіСкОиькжХ ніиьйіб мО ікСеПйкжХ ніиьйіб, 
гФаиьСбОкжХ, СебФпПкжХ гПТдОбкСю йСбСю кО мПТжмСТії КзТОїкж, О мОзСд е лСУмОпОккя 
ТСаім мО лСУиФв е гФаиюбОккя, СебФпПккя гПТдОбкСю йСбСю ікСеПйкжХ ніиьйіб кО мПТжмСТії 
КзТОїкж, е лСУмОпОккя ТСаім мО лСУиФв іе еаПТПдПккя, бігкСбиПккя мО ТПУмОбТОоії 
кОоіСкОиькСї зікПйОмСвТОніпкСї УлОгсжкж. 

13. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2016 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв е гПйСкУмТФбОккя, ТСелСбУюгдПккя мО/ОаС 
лФаиіпкСвС УлСбісПккя кОоіСкОиькжХ ніиьйіб мО ікСеПйкжХ ніиьйіб, гФаиьСбОкжХ, СебФпПкжХ 
мО/ОаС УФамжмТСбОкжХ гПТдОбкСю йСбСю кО мПТжмСТії КзТОїкж, гПйСкУмТОмСТОйж, 
ТСелСбУюгдФбОпОйж мО/ОаС СТвОкіеОоіяйж йСбиПккя (лФаиіпкжйж УлСбісФбОпОйж). 

131. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2023 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв е гПйСкУмТФбОккя, ТСелСбУюгдПккя, лСзОеФ 
мО/ОаС лФаиіпкСвС УлСбісПккя кОоіСкОиькжХ ніиьйіб мО ікСеПйкжХ ніиьйіб, гФаиьСбОкжХ, 
СебФпПкжХ гПТдОбкСю йСбСю кО мПТжмСТії КзТОїкж, гПйСкУмТОмСТОйж, ТСелСбУюгдФбОпОйж 
мО/ОаС СТвОкіеОоіяйж йСбиПккя (лФаиіпкжйж УлСбісФбОпОйж). 

132. МжйпОУСбС, е 1 Уіпкя 2023 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2025 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв е 
гПйСкУмТФбОккя, ТСелСбУюгдПккя мО лСзОеФ гПйСкУмТОмСТОйж мО ТСелСбУюгдФбОпОйж 
кОоіСкОиькжХ ніиьйіб мО ікСеПйкжХ ніиьйіб, язі гФаиьСбОкі, СебФпПкі гПТдОбкСю йСбСю кО 
мПТжмСТії КзТОїкж, еО ФйСбж, сС мОзі кОоіСкОиькі ніиьйж мО ікСеПйкі ніиьйж ОгОлмСбОкі 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО б ФзТОїкСйСбкі бПТУії гия СУіа е лСТФрПккяйж еСТФ мО СУіа е 
лСТФрПккяйж УиФХФ. 

14. ЙТж біг'єйкСйФ екОпПккі УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, СаТОХСбОкСвС б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ б лФкзмі 200.1 УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ, лС ліглТжєйУмбОХ УФгкСаФгФбОккя і 
иімОзСаФгФбОккя бігрзСгФбОккя е аюгдПмФ егіРУкюємьУя Ф лСгОмзСбСйФ лПТіСгі, 
кОУмФлкСйФ еО ебімкжй лПТіСгСй, Ф язСйФ бжкжзиС біг'єйкП УОиьгС лСгОмзФ б лСТягзФ і 
УмТСзж, лПТПгаОпПкі УмОммПю 200 оьСвС КСгПзУФ. 

15. ВжзиюпПкС. 
151. ВжзиюпПкС. 
152. ВжзиюпПкС. 
16. К лПТіСг е 1 Уіпкя 2012 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2014 ТСзФ бзиюпкС СлПТОоії е лСУмОпОккя 

кПСаТСаиПкжХ рзФТ мО пжкПкСї рзіТж аПе лСгОиьрСї СаТСазж (мСбОТкі лСежоії 4101 - 4103, 
4301), Ф мСйФ пжУиі СлПТОоії е ійлСТмФ мОзжХ мСбОТіб, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь. 

К ТОеі бжбПеПккя б йжмкСйФ ТПджйі ПзУлСТмФ мОзжХ мСбОТіб кФиьСбО УмОбзО кП 
еОУмСУСбФємьУя. 

17. ВжзиюпПкС. 
18. ВжзиюпПкС. 
19. ИлПТОоії е лСУмОпОккя КЄЛА збжмзіб мО лСУиФв, сС є кПбіг'єйкСю пОУмжкСю збжмзО, 

мжйпОУСбС, гС 1 бПТПУкя 2012 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь. 

МжйпОУСбС, гС 1 бПТПУкя 2012 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ 
мСбОТіб, бжекОпПкжХ кСТйОйж ОаеОоФ мТПмьСвС ліглФкзмФ 3 лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі 
мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ИаУявж мО лСТягСз ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
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К ТОеі лСТФрПккя оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мОзжХ мСбОТіб ОаС їХ бігпФдПккя кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж гС лиОмкжзіб лСгОмзіб еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії 
біглСбігкС гС бжйСв еОзСкФ. 

20. ЗО лПТіСг гії лТСоПгФТж УлжУОккя еОаСТвСбОкСУмі евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
гПязі лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі еО УлСджмжР лТжТСгкжР вОе мО ПиПзмТжпкФ ПкПТвію" гия 
ФпОУкжзіб УлжУОккя еОаСТвСбОкСУмі, бжекОпПкжХ ожй ЗОзСкСй, сС є лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ, лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь 
лСлПТПгкьС бігкПУПкжР гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ мО лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, кП 
лігиявОє зСТжвФбОккю і кП ейікює УзиОг лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО лСгОмзСбСвС зТПгжмФ 
ебімкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ лиОмкжзіб лСгОмзФ. 

21. Дия СУіа, язі лПТПРриж кО еОвОиькФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя іе УлТСсПкСї УжУмПйж 
СлСгОмзФбОккя і еОТПєУмТСбОкі лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, СлПТОоії е 
лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв, язі аФиж СлиОпПкі Ф бжвиягі ОбОкУіб (лПТПгСлиОмж) Ф лПТіСг 
лПТПаФбОккя мОзжХ лиОмкжзіб лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь кО УлТСсПкіР УжУмПйі 
СлСгОмзФбОккя і СлСгОмзСбОкі єгжкжй лСгОмзСй, кП СлСгОмзСбФюмьУя лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь. 

22. ВжзиюпПкС. 
23. МжйпОУСбС гС 1 Уіпкя 2027 ТСзФ біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь 

ебіиькяюмьУя СлПТОоії е лСУмОпОккя, Ф мСйФ пжУиі СлПТОоії е ійлСТмФ бігХСгіб мО аТФХмФ 
пСТкжХ і зСиьСТСбжХ йПмОиіб, О мОзСд лОлПТФ мО зОТмСкФ гия ФмжиіеОоії (йОзФиОмФТж мО 
бігХСгіб) мСбОТкСї лСежоії 4707 евігкС е ККМ ЗДД. ЙПТПиізж мОзжХ бігХСгіб мО аТФХмФ пСТкжХ і 
зСиьСТСбжХ йПмОиіб еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ИлПТОоії е бжбПеПккя б йжмкСйФ ТПджйі ПзУлСТмФ мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі, 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь. 

24. ЗСТйО ОаеОоФ лПТрСвС лФкзмФ 188.1 УмОммі 188 оьСвС КСгПзУФ, евігкС е язСю гС аОеж 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь кП бзиюпОюмьУя УФйж еаСТФ кО СаСб'яезСбП 
гПТдОбкП лПкУіРкП УмТОХФбОккя кО бОТміУмь лСУиФв УміиькжзСбСвС ТФХСйСвС еб'яезФ, 
еОУмСУСбФємьУя е гкя кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй. 

25. МжйпОУСбС гС 31 вТФгкя 2012 ТСзФ ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е лСУмОпОккя, Ф мСйФ пжУиі СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж УлПоіОиіеСбОкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, мОзжХ яз ОбмСйСаіиі рбжгзСї йПгжпкСї 
гСлСйСвж мСбОТкСї лСежоії 8703 евігкС е ККМ ЗДД, язі лТжекОпПкі гия бжзСТжУмОккя 
еОзиОгОйж СХСТСкж егСТСб'я і СлиОмО бОТмСУмі язжХ егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз зСрміб 
гПТдОбкСвС мО йіУоПбжХ аюгдПміб ОаС еО еОйСбиПккяй біглСбігкжХ ТСелСТягкжзіб 
аюгдПмкжХ зСрміб. 

К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє 
мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО б йСйПкм 
ійлСТмФ (лСУмОпОккя) мОзжХ мСбОТіб, О мОзСд УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС еОзСкФ. 

251. ВігкСбжмж е 1 вТФгкя 2013 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ гію лФкзмФ 25 оьСвС лігТСегіиФ. 
26. МжйпОУСбС, кО лПТіСг бжзСкОккя лТСвТОй ГиСаОиькСвС нСкгФ гия аСТСмьаж іе 

ЛЗІДСй, мФаПТзФиьСеСй мО йОияТією б КзТОїкі, сС бжзСкФюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ, 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е: 

 ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб (зТій 
лігОзожекжХ), язсС мОзі мСбОТж СлиОпФюмьУя еО ТОХФкСз вТОкміб (УФавТОкміб), кОгОкжХ 
біглСбігкС гС лТСвТОй ГиСаОиькСвС нСкгФ гия аСТСмьаж іе ЛЗІДСй, мФаПТзФиьСеСй 
мО йОияТією б КзТОїкі, сС бжзСкФюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. ЙСТягСз ббПеПккя 
еОекОпПкжХ мСбОТіб бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. К ТОеі кПоіиьСбСвС 
бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ еаіиьрФє лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя 
еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО б йСйПкм ійлСТмФ мОзжХ мСбОТіб, 
О мОзСд еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ; 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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 лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ) мО кОгОккя 
лСУиФв, язсС мОзі мСбОТж/лСУиФвж СлиОпФюмьУя еО ТОХФкСз вТОкміб (УФавТОкміб), 
кОгОкжХ біглСбігкС гС лТСвТОй ГиСаОиькСвС нСкгФ гия аСТСмьаж іе ЛЗІДСй, 
мФаПТзФиьСеСй мО йОияТією б КзТОїкі, сС бжзСкФюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 
ЙСТягСз егіРУкПккя мОзжХ СлПТОоіР бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. К ТОеі 
лСТФрПккя бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ожй лСТягзСй, лиОмкжз лСгОмзФ, язжР нОзмжпкС 
УзСТжУмОбУя лТОбСй кО лСгОмзСбФ ліиьвФ, ббОдОємьУя мОзжй, сС ФйжУкС ФХжияємьУя 
біг СлСгОмзФбОккя, і гС мОзСвС лиОмкжзО еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії, 
бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй. 

К ТОеі егіРУкПккя СлПТОоіР, ебіиькПкжХ біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, лСиСдПккя лФкзмФ 
198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ мО лСиСдПккя УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 

261. МжйпОУСбС, е 1 Уіпкя 2013 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2023 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е лСУмОпОккя лТСвТОйкСї лТСгФзоії, О 
мОзСд СлПТОоії е лТСвТОйкСю лТСгФзоією, лиОмО еО язі кП ббОдОємьУя ТСяимі евігкС е 
ОаеОоОйж гТФвжй - УьСйжй ліглФкзмФ 14.1.225 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ гС лТСвТОйкСї лТСгФзоії бігкСУямьУя: 
 ТПеФиьмОм зСйл'юмПТкСвС лТСвТОйФбОккя Ф бжвиягі СлПТОоіРкСї УжУмПйж, УжУмПйкСї, 

лТжзиОгкСї, ТСебОдОиькСї мО/ОаС кОбпОиькСї зСйл'юмПТкСї лТСвТОйж (їХ 
зСйлСкПкміб), О мОзСд Ф бжвиягі ікмПТкПм-УОРміб мО/ОаС СкиОРк-УПТбіУіб мО гСУмФлФ гС 
кжХ; 

 лТжйіТкжзж (зСлії, ПзеПйлияТж) зСйл'юмПТкжХ лТСвТОй, їХ пОУмжк, зСйлСкПкміб Ф 
йОмПТіОиькіР мО/ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі, Ф мСйФ пжУиі Ф нСТйі зСгФ (зСгіб) мО/ОаС 
лСУжиОкь гия еОбОкмОдПккя зСйл'юмПТкСї лТСвТОйж мО/ОаС їХ пОУмжк, зСйлСкПкміб Ф 
нСТйі зСгФ (зСгіб) гия ОзмжбОоії зСйл'юмПТкСї лТСвТОйж пж б ікріР нСТйі; 

 аФгь-язі ейікж, СкСбиПккя, гСгОмзж, гСлСбкПккя мО/ОаС ТСержТПккя нФкзоіСкОиФ 
зСйл'юмПТкжХ лТСвТОй, лТОбО кО СмТжйОккя мОзжХ СкСбиПкь, ейік, гСгОмзіб, 
гСлСбкПкь лТСмявСй лПбкСвС лПТіСгФ пОУФ; 

 зТжлмСвТОніпкі еОУСаж еОХжУмФ ікнСТйОоії. 
27. ЗО лПТіСг гії зСкмТОзмФ, ФзиОгПкСвС гия ТПОиіеОоії кОоіСкОиькСвС лТСПзмФ 

"ЙСбімТякжР ПзУлТПУ", еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, язжй лПТПгаОпПкС: 
УлСТФгдПккя еОиіекжпкСвС лОУОджТУьзСвС УлСиФпПккя й. Кжїб - йідкОТСгкжР ОПТСлСТм 

"БСТжУліиь"; 
аФгібкжомбС йіУьзСї зіиьоПбСї ОбмСйСаіиькСї гСТСвж кОбзСиС й. КжєбО кО гіиякоі Кжїб - 

БСТжУліиь; 
аФгібкжомбС гСТСвж біг ЙСгіиьУьзСвС йСУмСбСвС лПТПХСгФ гС лТСУлПзмФ ВОмФмікО Ф й. 

Кжєбі, УлТОбияккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лТСбСгжмьУя е ФТОХФбОккяй мОзСвС: 
О) сСгС СлПТОоіР е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС 

ббПеПккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя УмСТСкОйж зСкмТОзмФ, еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП 
ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь. 

ЙПТПиіз мО СаУявж мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя е ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя Ф йПдОХ 
бжзСкОккя кОоіСкОиькСвС лТСПзмФ "ЙСбімТякжР ПзУлТПУ", бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

а) ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя: 
СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв кО йжмкіР мПТжмСТії, лСб'яеОкжХ е ТПОиіеОоією 

кОоіСкОиькСвС лТСПзмФ "ЙСбімТякжР ПзУлТПУ", язі кОгОюмьУя СУСаСю-кПТПежгПкмСй, кП 
еОТПєУмТСбОкСю яз лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, УмСТСкОй зСкмТОзмФ. 

ЙПТПиіз лСУиФв, язі лСб'яеОкі е ТПОиіеОоією кОоіСкОиькСвС лТСПзмФ "ЙСбімТякжР ПзУлТПУ" 
мО лігиявОюмь ебіиькПккю біг СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 

СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ, сС 
кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі ОаС бжТСаияюмьУя б КзТОїкі, ОиП кП біглСбігОюмь бжйСвОй 
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лТСПзмФ еО зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД, лПТПгаОпПкі ліглФкзмСй 9 лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI 
"ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ЙПТПиіз мО СаУявж ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 
СлПТОоії е лСУмОпОккя бжзСкОбоПй еОйСбкжзФ, язі є УмСТСкОйж зСкмТОзмФ, УлСТФгдПкСвС 

Са'єзмО (ОаС РСвС пОУмжк), лПТПгаОпПкСвС зСкмТОзмСй, ліг пОУ ТПОиіеОоії кОоіСкОиькСвС 
лТСПзмФ "ЙСбімТякжР ПзУлТПУ". 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв сСгС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі 
мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ, сС йОє аФмж 
УлиОпПкО б йСйПкм ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мОзжХ мСбОТіб, О мОзСд УлиОмжмж 
лПкю, кОТОХСбОкФ кО мОзФ УФйФ лСгОмзФ, бжХСгяпж іе 120 бігУСмзіб СаиізСбСї УмОбзж 
ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС гіяиО кО гПкь еаіиьрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, мО 
еО лПТіСг е гОмж ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мОзжХ мСбОТіб гС гОмж еаіиьрПккя 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь. 

МПТйік "УмСТСкО зСкмТОзмФ", еОекОпПкжР Ф ТСегіиі XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" оьСвС 
КСгПзУФ, гия оіиПР СлСгОмзФбОккя бжекОпОє еОйСбкжзО мО бжзСкОбоя, УПТПг язжХ 
еОйСбкжзСй є гПТдОбкП ліглТжєйУмбС, бжекОпПкП КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж яз 
ФлСбкСбОдПкО СУСаО е ТПОиіеОоії кОоіСкОиькСвС лТСПзмФ "ЙСбімТякжР ПзУлТПУ", О 
бжзСкОбоПй - кПТПежгПкм, язжР є УмСТСкСю зСкмТОзмФ, ФзиОгПкСвС іе еОйСбкжзСй гия 
ТПОиіеОоії кОоіСкОиькСвС лТСПзмФ "ЙСбімТякжР ПзУлТПУ" мО лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО 
мОзСвС кПТПежгПкмО. 

28. МжйпОУСбС, кО лПТіСг ТПОиіеОоії лТСПзміб (лТСвТОй) еО ТОХФкСз йідкОТСгкСї мПХкіпкСї 
гСлСйСвж, язО кОгОємьУя біглСбігкС гС ікіоіОмжбж зТОїк ВПижзСї біУійзж "ГиСаОиькП 
лОТмкПТУмбС лТСмж ТСелСбУюгдПккя еаТСї мО йОмПТіОиіб йОУСбСвС екжсПккя", 
ебіиькяюмьУя ліг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е: 

 ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ, сС кП 
бжТСаияюмьУя б КзТОїкі, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 11 лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі 
мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. ЙПТПиіз мО лСТягСз ббПеПккя 
мОзжХ мСбОТіб бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. К ТОеі кПоіиьСбСвС 
бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ еаіиьрФє лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя 
еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО б йСйПкм ійлСТмФ мОзжХ мСбОТіб, 
О мОзСд еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ; 

 лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ мСбОТіб і мСбОТіб 
вТФл 1 - 24 евігкС е ККМ ЗДД) мО кОгОккя лСУиФв, язсС мОзі мСбОТж/лСУиФвж 
СлиОпФюмьУя еО ТОХФкСз йідкОТСгкСї мПХкіпкСї гСлСйСвж, язО кОгОємьУя біглСбігкС 
гС ікіоіОмжбж зТОїк ВПижзСї біУійзж "ГиСаОиькП лОТмкПТУмбС лТСмж ТСелСбУюгдПккя 
еаТСї мО йОмПТіОиіб йОУСбСвС екжсПккя". ЙПТПиіз мСбОТіб/лСУиФв мО лСТягСз 
егіРУкПккя мОзжХ СлПТОоіР бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. К ТОеі 
лСТФрПккя бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ожй лСТягзСй, лиОмкжз лСгОмзФ, язжР нОзмжпкС 
УзСТжУмОбУя лТОбСй кО лСгОмзСбФ ліиьвФ, ббОдОємьУя мОзжй, сС ФйжУкС ФХжияємьУя 
біг СлСгОмзФбОккя, і гС мОзСвС лиОмкжзО еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії, 
бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй. 

29. ЗО лПТіСг гії лТСоПгФТж УлжУОккя еОаСТвСбОкСУмі евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
гПязі лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі ліглТжєйУмб СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ - ФпОУкжзіб 
ДПТдОбкСвС зСкоПТкФ "КзТСаСТСклТСй" мО еОаПелПпПккя їХ УмОаіиькСвС ТСебжмзФ" гия 
ФпОУкжзіб лТСоПгФТж УлжУОккя еОаСТвСбОкСУмі, бжекОпПкжХ ожй ЗОзСкСй, язі є лиОмкжзОйж 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ, лСгОмСз кО гСгОкФ 
бОТміУмь, лСлПТПгкьС бігкПУПкжР гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ мО лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь, кП лігиявОє зСТжвФбОккю і кП ейікює УзиОг лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ ебімкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ лиОмкжзіб лСгОмзФ. 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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ЗП бжкжзОюмь лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф ДПТдОбкСвС 
ОвПкмУмбО ТПеПТбФ КзТОїкж лТж лПТПбПгПккі йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР Ф вТСрСбФ нСТйФ б 
йПдОХ бжзСкОккя ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПязі лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі ліглТжєйУмб 
СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ - ФпОУкжзіб ДПТдОбкСвС зСкоПТкФ "КзТСаСТСклТСй" мО 
еОаПелПпПккя їХ УмОаіиькСвС ТСебжмзФ". 

ЙТж біглФУзФ лОижбО е гПТдОбкСвС ТПеПТбФ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПязі 
лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі ліглТжєйУмб СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ - ФпОУкжзіб 
ДПТдОбкСвС зСкоПТкФ "КзТСаСТСклТСй" мО еОаПелПпПккя їХ УмОаіиькСвС ТСебжмзФ" б 
ФпОУкжзіб лТСоПгФТж УлжУОккя еОаСТвСбОкСУмі кП бжкжзОюмь лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя мО 
лСгОмзСбжР зТПгжм е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

30. МжйпОУСбС, гС 1 ижлкя 2013 ТСзФ, еФлжкжмж гію ліглФкзмФ "ї" лФкзмФ 201.1 УмОммі 201 
оьСвС КСгПзУФ. 

31. ИлПТОоії е СаУиФвСбФбОккя ілСмПпкжХ Озмжбіб Ф УзиОгі ілСмПпкСвС лСзТжммя біглСбігкС 
гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ілСмПпкі СаиівОоії", язі егіРУкююмьУя СаУиФвСбФюпСю ФУмОкСбСю - 
аОкзСй, язжР аФб лПТбіУкжй зТПгжмСТСй сСгС мОзжХ ілСмПпкжХ Озмжбіб еО гСТФпПккяй 
ПйімПкмО ілСмПпкжХ СаиівОоіР, кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ ліг ПйімПкмСй ілСмПпкжХ СаиівОоіР Уиіг ТСеФйімж нікОкУСбФ 
ФУмОкСбФ, аіиьр кід 50 бігУСмзіб зСТлСТОмжбкжХ лТОб язСї кОиПджмь гПТдОбкжй аОкзОй. 

32. МжйпОУСбС, кО лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя 
еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї 
ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії, мО/ОаС еОлТСбОгдПккя бСєккСвС УмОкФ біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е 
ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж: 

1) УлПоіОиькжХ еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ (зОУзж, бжвСмСбиПкі біглСбігкС гС 
біРУьзСбжХ УмОкгОТміб ОаС мПХкіпкжХ ФйСб, пж їХ ПзбібОиПкмж, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР 
лігзОмПвСТії 6506 10 80 00 евігкС е ККМ ЗДД мО УлПоіОиькС лТжекОпПкі гия кжХ зСйлСкПкмж 
(мСамС лігрСиСйж, ОйСТмжеОмСТж, ФмТжйФюпі УжУмПйж мСсС), сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР 
лігзОмПвСТії 6507 00 00 00 евігкС е ККМ ЗДД; аТСкПджиПмж (Ф мСйФ пжУиі лижмСкСУзж), сС 
зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР лігзОмПвСТії 6211 43 90 00 евігкС е ККМ ЗДД), бжвСмСбиПкжХ 
біглСбігкС гС біРУьзСбжХ УмОкгОТміб ОаС біРУьзСбжХ ФйСб гия лСмТПа лТОбССХСТСккжХ 
СТвОкіб, ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж мО ікржХ біРУьзСбжХ нСТйФбОкь, гСаТСбСиьпжХ нСТйФбОкь 
мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, ФмбСТПкжХ біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж, ікржХ УФа'єзміб, сС 
егіРУкююмь аСТСмьаФ е мПТСТжейСй біглСбігкС гС еОзСкФ мО/ОаС аПТФмь ФпОУмь Ф егіРУкПккі 
еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї 
ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії; кжмСз мО мзОкжк (йОмПТіОиіб), сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкжХ 
лігзОмПвСТіяХ 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00, 5603 
14 10 00 мО 6914 90 00 00 евігкС е ККМ ЗДД, гия бжвСмСбиПккя аТСкПджиПміб мО рСиСйіб; 

2) иізОТУьзжХ еОУСаіб мО йПгжпкжХ бжТСаіб біглСбігкС гС ліглФкзмФ "б" лФкзмФ 193.1 УмОммі 
193 оьСвС КСгПзУФ, сС лТжекОпПкі гия бжзСТжУмОккя еОзиОгОйж СХСТСкж егСТСб'я, 
ФпОУкжзОйж ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії, СУСаОйж, сС аПТФмь ФпОУмь Ф егіРУкПккі еОХСгіб іе 
еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії 
КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії, гия кОгОккя йПгжпкСї гСлСйСвж ніежпкжй СУСаОй, язі Ф лПТіСг 
лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя 
кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії, 
мО/ОаС еОлТСбОгдПккя бСєккСвС УмОкФ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО еОекОиж лСТОкПккя, 
зСкмФеії пж ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я, еО лПТПиізСй, бУмОкСбиПкжй КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 

3) иізОТУьзжХ еОУСаіб мО йПгжпкжХ бжТСаіб аПе гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мО гСебіиькжХ 
гСзФйПкміб сСгС йСдижбСУмі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, сС лТжекОпПкі гия 
бжзСТжУмОккя еОзиОгОйж СХСТСкж егСТСб'я, ФпОУкжзОйж ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії, 
СУСаОйж, сС аПТФмь ФпОУмь Ф егіРУкПккі еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і 
СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії, гия кОгОккя йПгжпкСї 
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гСлСйСвж ніежпкжй СУСаОй, язі Ф лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС 
егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя 
еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії, мО/ОаС еОлТСбОгдПккя бСєккСвС УмОкФ біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО еОекОиж лСТОкПккя, зСкмФеії пж ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я, еО лПТПиізСй 
мО б СаУявОХ, бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

4) мСбОТіб СаСТСккСвС лТжекОпПккя, бжекОпПкжХ мОзжйж евігкС е лФкзмСй 29 пОУмжкж 
лПТрСї УмОммі 1 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СаСТСккі еОзФлібиі", сС зиОУжнізФюмьУя еО мОзжйж 
вТФлОйж, мСбОТкжйж лСежоіяйж мО лігзОмПвСТіяйж ККМ ЗДД: 

О) 3601 00 00 00 (міиьзж гия лСТСХіб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ), 3602 00 
00 00 (міиьзж гия бжаФХСбжХ ТПпСбжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ), 3603 
(міиьзж гия ФгОТкжХ зОлУФиіб, гПмСкОмСТіб, еОлОиіб гС вТОкОм мО йПмОиькжХ еОТягіб, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ), 3604 90 00 00 (міиьзж гия СУбімиюбОиькжХ мО 
УжвкОиькжХ ТОзПм, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ); 

а) 8525 60 00 00; 
б) 8529 90 20 00 (міиьзж гия пОУмжк і лТжиОггя гС ОлОТОмФТж гия лПТПгОпі мО лТжРйОккя 

вСиСУФ, еСаТОдПкь мО ікрСї ікнСТйОоії, бзиюпОюпж ОлОТОмФТФ гия зСйФкізОоії б йПТПді 
гТСмСбСвС ОаС аПегТСмСбСвС еб'яезФ, ОлОТОмФТж лТСУиФХСбФбОккя кОлТОбиПкСї гії, 
ТОгіСУмОкоіР ФиьмТОзСТСмзСХбжиьСбСвС і зСТСмзСХбжиьСбСвС гіОлОеСкФ біРУьзСбСвС 
лТжекОпПккя, ТСебігФбОиькС-УжвкОиькСї ОлОТОмФТж, сС зиОУжнізФюмьУя еО зСгСй 8525 60 00 
00 евігкС е ККМ ЗДД, Ф ТОеі язсС лСУмОпОккя (еОзФлібия) мОзжХ мСбОТіб егіРУкюємьУя гия 
гПТдОбкжХ еОйСбкжзіб е СаСТСккСвС еОйСбиПккя); 

в) 8524 (бжзиюпкС гия лігзОмПвСТіР 8524 11 00 90, 8524 12 00 90, 8524 19 00 90, 8524 91 
00 90, 8524 92 00 90, 8524 99 00 90) (міиьзж гия пОУмжк і лТжиОггя гС ОлОТОмФТж гия 
лПТПгОпі мО лТжРйОккя вСиСУФ, еСаТОдПкь мО ікрСї ікнСТйОоії, бзиюпОюпж ОлОТОмФТФ гия 
зСйФкізОоії б йПТПді гТСмСбСвС ОаС аПегТСмСбСвС еб'яезФ, ОлОТОмФТж лТСУиФХСбФбОккя 
кОлТОбиПкСї гії, ТОгіСУмОкоіР ФиьмТОзСТСмзСХбжиьСбСвС і зСТСмзСХбжиьСбСвС гіОлОеСкФ 
біРУьзСбСвС лТжекОпПккя, ТСебігФбОиькС-УжвкОиькСї ОлОТОмФТж, сС зиОУжнізФюмьУя еО 
зСгСй 8525 60 00 00 евігкС е ККМ ЗДД, Ф ТОеі язсС лСУмОпОккя (еОзФлібия) мОзжХ мСбОТіб 
егіРУкюємьУя гия гПТдОбкжХ еОйСбкжзіб е СаСТСккСвС еОйСбиПккя); 

ґ) 8543 20 00 00 (міиьзж гия еОУСаіб ТОгіСПиПзмТСккСї ТСебігзж мО ТОгіСПиПзмТСккСї 
аСТСмьаж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ); 

г) 8702 - 8705 (міиьзж гия ОбмСйСаіиіб УлПоіОиькСвС лТжекОпПккя, ТОгіСиСзОоіРкжХ 
УмОкоіР мО лТжпПліб гС кжХ, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР лСежоії 8716 евігкС е ККМ ЗДД, 
йСаіиькжХ ТПйСкмкжХ йОРУмПТПкь, язі бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ; лОУОджТУьзжХ 
мО бОкмОдкжХ ОбмСйСаіиіб ебжпОРкСвС мжлФ, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ мО 
йОюмь иПвзФ аТСкю ОаС СаиОгкОкі е'єйкСю аТСкПю); 

П) 8710 00 00 00; 
є) 8806; 
д) 8807 (міиьзж гия пОУмжкж гия аПеліиСмкжХ иімОиькжХ ОлОТОміб); 
е) 8804 00 00 00 (міиьзж гия лОТОрФміб мО ікржХ лТжУмТСїб, лТжекОпПкжХ гия 

гПУОкмФбОккя біРУьзСбСУиФдаСбоіб мО/ОаС біРУьзСбСї мПХкізж); 
ж) 8906 (міиьзж гия біРУьзСбжХ зСТОаиіб, зОмПТіб мО їХ УзиОгСбжХ, аПеліиСмкжХ йСТУьзжХ 

УжУмПй, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ); 
і) вТФлж 90 (міиьзж гия аікСзиіб, лТжиОгіб кіпкСвС аОпПккя, мПлиСбіеСТіб, еОХжУкжХ 

СзФияТіб мО ОкОиСвіпкжХ СлмжпкжХ бжТСаіб, мПиПУзСліпкжХ лТжоіиіб мО ікржХ СлмжпкжХ 
лТжУмТСїб гия біРУьзСбСї еаТСї, язсС бСкж кП лСУмОбиПкі ТОеСй іе біРУьзСбСю еаТСєю, гия 
язСї бСкж лТжекОпПкі, ікрі Слмжпкі, кОбівОоіРкі мО мСлСвТОніпкі лТжиОгж мО ікУмТФйПкмж, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ); 

ї) вТФлж 93, зТій бзиюпПкжХ гС мСбОТкСї лСежоії 9303 мО мСбОТкСї лігзОмПвСТії 9304 00 00 
00, О мОзСд 9305 (ижрП лТжекОпПкжХ гия бжТСаіб мСбОТкжХ лСежоіР 9303 - 9304), 9306 90 90 
00 мО 9307 00 00 00; 
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5) мСбОТіб, зікоПбжй СмТжйФбОпПй язжХ біглСбігкС гС УПТмжнізОмО зікоПбСвС УлСджбОпО 
ОаС евігкС е ФйСбОйж гСвСбСТФ бжекОпПкС лТОбССХСТСккі СТвОкж, ЖікіУмПТУмбС СаСТСкж 
КзТОїкж, ЗаТСРкі Лжиж КзТОїкж мО ікрі біРУьзСбі нСТйФбОккя, гСаТСбСиьпі нСТйФбОккя 
мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, ФмбСТПкі біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж, ікрі УФа'єзмж, сС 
егіРУкююмь аСТСмьаФ е мПТСТжейСй біглСбігкС гС еОзСкФ мО/ОаС аПТФмь ФпОУмь Ф егіРУкПккі 
еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї 
ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж, ліглТжєйУмбО, язі є бжзСкОбояйж 
(УліббжзСкОбояйж) гПТдОбкжХ зСкмТОзміб (гСвСбСТіб) е СаСТСккжХ еОзФлібПиь: 

 лТСзОмФ лиСУзСвС е ікржХ иПвСбОкжХ УмОиПР еОбржТрзж 600 йй ОаС аіиьрП, сС 
зиОУжнізФємьУя Ф мСбОТкіР лігзОмПвСТії 7225 40 60 00 евігкС е ККМ ЗДД; 

 УзиО аПелПпкСвС, бзиюпОюпж УзиС ейіокПкП (еОвОТмСбОкП) ОаС аОвОмСрОТСбП, сС 
зиОУжнізФємьУя Ф мСбОТкіР лСежоії 7007 евігкС е ККМ ЗДД; 

 СлмжпкжХ лТжиОгіб гия УиігзФбОккя, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 
9013 10 90 00, 9005 10 00 00, 9005 80 00 00 евігкС е ККМ ЗДД; 

 ОлОТОмФТж гия лПТПгОпі мО лТжРйОккя вСиСУФ, еСаТОдПкь мО ікрСї ікнСТйОоії, 
бзиюпОюпж ОлОТОмФТФ гия зСйФкізОоії б йПТПді гТСмСбСвС ОаС аПегТСмСбСвС 
еб'яезФ, ОлОТОмФТж лТСУиФХСбФбОккя кОлТОбиПкСї гії, ТОгіСУмОкоіР 
ФиьмТОзСТСмзСХбжиьСбСвС і зСТСмзСХбжиьСбСвС гіОлОеСкФ біРУьзСбСвС 
лТжекОпПккя, ТСебігФбОиькС-УжвкОиькСї ОлОТОмФТж, їХ пОУмжк і лТжиОггя, сС 
зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР ліглСежоії 8517 69 мО Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 8525 60 
00 00, 8529 90 20 00, 8524 11 00 90, 8524 12 00 90, 8524 19 00 90, 8524 91 00 90, 8524 
92 00 90, 8524 99 00 90 евігкС е ККМ ЗДД; 

 аПеліиСмкжХ иімОиькжХ ОлОТОміб аПе СеаТСєккя мО їХ пОУмжк, сС зиОУжнізФюмьУя Ф 
мСбОТкжХ лСежоіяХ 8806, 8807 евігкС е ККМ ЗДД; 

 йПмПСУмОкоіР, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР лігзОмПвСТії 9015 80 20 00 евігкС е 
ККМ ЗДД; 

 аТСкьСбОкжХ ОбмСйСаіиіб, сС зиОУжнізФюмьУя еО зСгОйж 8702 10 19 90, 8702 90 11 
00, 8703, 8705 90 80 90, 8710 00 00 00 евігкС е ККМ ЗДД. 

К ТОеі егіРУкПккя СлПТОоіР, ебіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь 
біглСбігкС гС ліглФкзміб 4 і 5 оьСвС лФкзмФ (б пОУмжкі лСУмОпОккя мСбОТіб еО гПТдОбкжйж 
зСкмТОзмОйж (гСвСбСТОйж) е СаСТСккжХ еОзФлібПиь), лСиСдПккя лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 мО 
УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя сСгС мОзжХ СлПТОоіР. 

321. МжйпОУСбС, лТСмявСй гії лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ, кП 
ббОдОюмьУя бжзСТжУмОкжйж лиОмкжзСй лСгОмзФ б кПСлСгОмзСбФбОкжХ лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь СлПТОоіяХ ОаС СлПТОоіяХ, сС кП є вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю лиОмкжзО лСгОмзФ, 
мСбОТж: 

 лТжгаОкі б СлСгОмзСбФбОкжХ лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоіяХ, екжсПкі 
(бмТОпПкі) бкОУиігСз гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж Ф лПТіСг гії бСєккСвС, 
кОгебжпОРкСвС УмОкФ; 

 лТжгаОкі б СлСгОмзСбФбОкжХ лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоіяХ мО лПТПгОкі б 
гПТдОбкФ пж зСйФкОиькФ биОУкіУмь, Ф мСйФ пжУиі кО зСТжУмь гСаТСбСиьпжХ 
нСТйФбОкь мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, О мОзСд кОгОкі кО зСТжУмь ікржХ СУіа гия лСмТПа 
еОаПелПпПккя СаСТСкж КзТОїкж Ф лПТіСг гії бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ. 

ЗП є лСУмОпОккяй мСбОТіб мО лСУиФв СлПТОоії е аПеСлиОмкСї (аПе аФгь-язСї вТСрСбСї, 
йОмПТіОиькСї ОаС ікржХ бжгіб зСйлПкУОоії) лПТПгОпі/кОгОккя мСбОТіб мО лСУиФв ЗаТСРкжй 
ЛжиОй КзТОїкж, ЗОоіСкОиькіР вбОТгії КзТОїкж, ЛиФдаі аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаі еСбкіркьСї 
ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкіР лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбФ бкФмТіркіХ УлТОб 
КзТОїкж, ДПТдОбкіР УиФдаі КзТОїкж е кОгебжпОРкжХ УжмФОоіР, КлТОбиіккю гПТдОбкСї 
СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкіР УиФдаі УлПоіОиькСвС еб’яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії КзТОїкж, 
гСаТСбСиьпжй нСТйФбОккяй мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, ікржй ФмбСТПкжй біглСбігкС гС 
еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжй нСТйФбОккяй, їХ е’єгкОккяй, біРУьзСбжй пОУмжкОй, 
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лігТСегіиОй, ФУмОкСбОй ОаС СТвОкіеОоіяй, сС ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ, гия лСмТПа еОаПелПпПккя СаСТСкж КзТОїкж, еОХжУмФ аПелПзж кОУПиПккя мО 
ікмПТПУіб гПТдОбж, О мОзСд кО зСТжУмь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ожбіиькСвС еОХжУмФ, Ужи 
ожбіиькСвС еОХжУмФ мО/ОаС еОзиОгіб СХСТСкж егСТСб’я гПТдОбкСї, зСйФкОиькСї биОУкСУмі, 
мО/ОаС УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб е лжмОкь СХСТСкж егСТСб’я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО 
ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР, зТій бжлОгзіб, язсС мОзі СлПТОоії е 
лСУмОпОккя мСбОТіб мО лСУиФв СлСгОмзСбФюмьУя еО кФиьСбСю УмОбзСю лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь. 

ДС кОбПгПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі СлПТОоіР кСТйж лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ кП 
еОУмСУСбФюмьУя. 

322. МжйпОУСбС, еО лСгОмзСбі лПТіСгж июмжР, аПТПеПкь, збімПкь, мТОбПкь 2022 ТСзФ еО 
СлПТОоіяйж е лТжгаОккя мСбОТіб/лСУиФв, еО язжйж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ лСУмОпОиькжзОйж кП еОТПєУмТСбОкС лСгОмзСбі кОзиОгкі мО/ОаС ТСеТОХФкзж 
зСТжвФбОккя гС кжХ, лиОмкжзж лСгОмзФ: 

 бзиюпОюмь гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ УФйж 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, УлиОпПкі (кОТОХСбОкі) Ф УзиОгі бОТмСУмі лТжгаОкжХ 
мСбОТіб/лСУиФв, кО лігУмОбі кОябкжХ Ф лиОмкжзО лПТбжккжХ (ТСеТОХФкзСбжХ) 
гСзФйПкміб, УзиОгПкжХ (СмТжйОкжХ) лиОмкжзСй лСгОмзФ еО СлПТОоіяйж е лТжгаОккя 
мСбОТіб/лСУиФв біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ 
ебімкіУмь б КзТОїкі"; 

 СмТжйФбОпі лСУиФв, сС лСУмОпОюмьУя кПТПежгПкмОйж, йіУоП лСУмОпОккя язжХ 
ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, Ф ТОеі кОТОХФбОккя мОзжй СмТжйФбОпПй 
лСУиФв лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф УзиОгі лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь, бжекОпПкжХ Ф 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії еО біглСбігкжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, мОзі лиОмкжзж 
лСгОмзФ йОюмь лТОбС кО бігкПУПккя мОзжХ УФй лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ 
біглСбігкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, кО лігУмОбі кОябкжХ Ф лиОмкжзО 
лПТбжккжХ (ТСеТОХФкзСбжХ) гСзФйПкміб, УзиОгПкжХ (СмТжйОкжХ) лиОмкжзСй лСгОмзФ 
еО СлПТОоіяйж е лТжгаОккя лСУиФв, біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі". 

33. ЗО бжаСТСй лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР бік бігСаТОдОє Ф еОябі, сС лСгОємьУя Ф УзиОгі 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії, кПлСвОрПкі еОижрзж УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС аФиж 
еОябиПкі лиОмкжзОйж лСгОмзФ гС аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя еО ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж 
гС 1 июмСвС 2015 ТСзФ, еОгПзиОТСбОкі гС аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя еО ебімкі (лСгОмзСбі) 
лПТіСгж гС 1 июмСвС 2015 ТСзФ б ТОХФкСз ейПкрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь кОУмФлкжХ ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб, біг'єйкП екОпПккя УФйж, 
ТСеТОХСбОкСї евігкС е лФкзмСй 200.1 УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ, мО еОижрСз біг'єйкСвС 
екОпПккя лСлПТПгкіХ ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб ліУия аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, 
еОгПзиОТСбОкі лиОмкжзОйж лСгОмзФ еО ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж гС 1 июмСвС 2015 ТСзФ: 

О) ОаС аПе лТСбПгПккя лПТПбіТСз, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 200 оьСвС КСгПзУФ, еаіиьрФюмь 
ТСейіТ УФйж лСгОмзФ, кО язФ лиОмкжз йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж лСгОмзСбі кОзиОгкі / 
ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ, бжекОпПкФ лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ, е СгкСпОУкжй еаіиьрПккяй 
ТСейіТФ УФйж лСгОмзСбСвС зТПгжмФ Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, 
б язСйФ аФиС егіРУкПкС мОзП еаіиьрПккя. 

ЛФйж мОзСвС біг'єйкСвС екОпПккя мО/ОаС аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя йСдФмь аФмж 
лПТПбіТПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф еОвОиькСбУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ; 

а) ОаС лігиявОюмь лСбПТкПккю лиОмкжзФ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 200 КСгПзУФ Ф 
ТПгОзоії, сС гіяиО УмОкСй кО 31 вТФгкя 2014 ТСзФ. 

34. ВУмОкСбжмж, сС УмОкСй кО мТПміР ТСаСпжР гПкь ліУия гОмж кОаТОккя пжккСУмі 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС ФгСУзСкОиПккя 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь" еОТПєУмТСбОкжй лиОмкжзОй лСгОмзФ екОпПккя 
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УФйж лСгОмзФ (лСежмжбкП ОаС біг'єйкП), кО язФ мОзжР лиОмкжз йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж 
лСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, бжекОпПкП лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ, мО екОпПккя 
ФУіХ її УзиОгСбжХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, гСТібкююмь кФию, зТій екОпПкь її УзиОгСбжХ 
∑ЗОзиИмТ, ∑ЗОзиВжг мО ∑Жжмк, сС аФиж УнСТйСбОкі лСпжкОюпж е 1 ижлкя 2015 ТСзФ. 
ЗОТПєУмТСбОкжй лиОмкжзОй лСгОмзФ мОзП екОпПккя ОбмСйОмжпкС еаіиьрФємьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй: 

1) кО УФйФ УПТПгкьСйіУяпкСвС ТСейіТФ УФй лСгОмзФ, язі еО СУмОккі 12 ебімкжХ 
(лСгОмзСбжХ) йіУяоіб (пПТбПкь 2014 ТСзФ - мТОбПкь 2015 ТСзФ) / 4 збОТмОиж (II збОТмОи 2014 
ТСзФ - I збОТмОи 2015 ТСзФ) аФиж еОгПзиОТСбОкі лиОмкжзСй гС УлиОмж гС аюгдПмФ мО 
лСвОрПкі пж ТСеУмТСпПкі ОаС бігУмТСпПкі, О мОзСд еОгПзиОТСбОкі яз мОзі, сС УлТяйСбФюмьУя 
кО УлПоіОиькжР ТОХФкСз лиОмкжзО - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС ліглТжєйУмбО, сС СаТОб 
УлПоіОиькжР ТПджй біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ. ЙиОмкжзОй лСгОмзФ, язі УмОкСй 
кО 1 ижлкя 2015 ТСзФ еОТПєУмТСбОкі лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь: 

 аіиьрП кід 12 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) йіУяоіб / 4 збОТмОиж - мОзП еаіиьрПккя 
егіРУкюємьУя лТСмявСй мТПмьСвС ТСаСпСвС гкя ліУия гОмж кОаТОккя пжккСУмі 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС 
ФгСУзСкОиПккя ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь"; 

 йПкрП кід 12 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) йіУяоіб / 4 збОТмОиж, О мОзСд лиОмкжзОй, 
еОТПєУмТСбОкжй лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь ліУия 1 ижлкя 2015 ТСзФ, - 
мОзП еаіиьрПккя егіРУкюємьУя лТСмявСй лПТрСвС пжУиО збОТмОиФ, сС кОУмОє еО 
збОТмОиСй, б язСйФ УмТСз мОзСї ТПєУмТОоії гСУявОє 12 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) йіУяоіб / 4 
збОТмОиж. 

МОзО УФйО еаіиьрПккя сСзбОТмОиФ (лТСмявСй лПТрСвС пжУиО біглСбігкСвС збОТмОиФ) 
лігиявОє ОбмСйОмжпкСйФ лПТПТОХФкзФ е ФТОХФбОккяй лСзОекжзО УПТПгкьСйіУяпкСвС ТСейіТФ 
УФй лСгОмзФ, язі еО СУмОккі 12 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) йіУяоіб / 4 збОТмОиж УмОкСй кО гОмФ 
мОзСвС лПТПТОХФкзФ аФиж еОгПзиОТСбОкі лиОмкжзСй гС УлиОмж гС аюгдПмФ мО лСвОрПкі пж 
ТСеУмТСпПкі ОаС бігУмТСпПкі, О мОзСд еОгПзиОТСбОкі яз мОзі, сС УлТяйСбФюмьУя кО 
УлПоіОиькжР ТОХФкСз лиОмкжзО - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС ліглТжєйУмбО, сС СаТОб 
УлПоіОиькжР ТПджй біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, пж еОижрОюмьУя Ф 
ТСелСТягдПккі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС ліглТжєйУмбО біглСбігкС гС лФкзмФ 209.18 УмОммі 
209 оьСвС КСгПзУФ. МОзжР лПТПТОХФкСз егіРУкюємьУя рияХСй бігкійОккя УФйж 
лСлПТПгкьСвС еаіиьрПккя мО гСгОбОккя УФйж еаіиьрПккя евігкС е лСмСпкжй лПТПТОХФкзСй; 

2) лТСмявСй мТПмьСвС ТСаСпСвС гкя ліУия гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС ФгСУзСкОиПккя ОгйікіУмТФбОккя 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь" кО УФйФ еОижрзіб зСрміб кО ТОХФкзОХ лиОмкжзіб Ф УжУмПйі 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь УмОкСй кО лСпОмСз мОзСвС гкя еО 
бжТОХФбОккяй УФй, еОябиПкжХ лиОмкжзСй Ф УзиОгі лСгОмзСбСї ебімкСУмі е лСгОмзФ еО ебімкжР 
(лСгОмзСбжР) лПТіСг еО пПТбПкь 2015 ТСзФ гС лПТПТОХФбОккя е ПиПзмТСккСвС ТОХФкзФ гС 
аюгдПмФ б ТОХФкСз УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ мО/ОаС кО лСмСпкжР ТОХФкСз 
лиОмкжзО біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.6 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ. ДС 31 ижлкя 2015 ТСзФ / 20 
УПТлкя 2015 ТСзФ УФйО, кО язФ лиОмкжз йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж лСгОмзСбі кОзиОгкі / 
ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, ейПкрФємьУя кО УФйФ 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, еОгПзиОТСбОкжХ еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг еО пПТбПкь 2015 
ТСзФ / II збОТмОи 2015 ТСзФ; 

3) лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС ФгСУзСкОиПккя ОгйікіУмТФбОккя 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь" кО УФйФ лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь УмОкСй кО 1 ижлкя 2015 ТСзФ. ЗО УФйФ мОзСвС 
еаіиьрПккя СгкСТОеСбС: 

О) язсС еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ еО пПТбПкь 2015 ТСзФ / II 
збОТмОи 2015 ТСзФ лиОмкжзСй лСгОмзФ еОгПзиОТСбОкС УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гС 
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УлиОмж гС аюгдПмФ, - ейПкрФємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй б ікнСТйОоіРкіР УжУмПйі 
лСзОекжзіб УмОкФ ТСеТОХФкзФ лиОмкжзіб ікнСТйОоіРкСї аОеж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ мОзО 
УФйО, еОгПзиОТСбОкО гС УлиОмж гС аюгдПмФ еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
лПТіСгФ еО пПТбПкь 2015 ТСзФ / II збОТмОи 2015 ТСзФ, е СгкСпОУкжй ейПкрПккяй УФйж 
лСгОмзФ, сС лігиявОє лПТПТОХФбОккю е ТОХФкзФ лиОмкжзО б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ гС аюгдПмФ, сС еОекОпОємьУя Ф ТПєУмТі, кО лігУмОбі язСвС СТвОк, 
сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, б язСйФ бігзТжмі ТОХФкзж 
лиОмкжзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, егіРУкює 
мОзП лПТПТОХФбОккя; 

а) язсС еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ еО пПТбПкь 2015 ТСзФ / II 
збОТмОи 2015 ТСзФ лиОмкжзСй лСгОмзФ еОгПзиОТСбОкС УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гС 
УлиОмж гС аюгдПмФ б ТСейіТі, сС є йПкржй кід УФйО лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь УмОкСй кО 1 ижлкя 2015 ТСзФ ОаС 
еОгПзиОТСбОкС біг'єйкП екОпПккя лСгОмзФ, - еаіиьрФємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ УФйО 
біг'єйкСвС екОпПккя, УнСТйСбОкО еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ еО 
ижлПкь 2015 ТСзФ / III збОТмОи 2015 ТСзФ, язО лПТПкСУжмьУя гС лСгОмзСбСї ебімкСУмі е 
лСгОмзФ ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ еО УПТлПкь 2015 ТСзФ / IV збОТмОи 2015 ТСзФ. 

ЙСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкі вТСрСбі еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь 
ббОдОюмьУя лСвОрПкжйж СгкСпОУкС іе еаіиьрПккяй УФйж лСгОмзФ, кО язФ мОзжР лиОмкжз 
йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж лСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, бжекОпПкСї лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001 
оьСвС КСгПзУФ; 

4) гС 31 ижлкя 2015 ТСзФ гия лиОмкжзіб лСгОмзіб, сС еОУмСУСбФюмь ебімкжР (лСгОмзСбжР) 
лПТіСг йіУяоь, аПе лТСбПгПккя лПТПбіТСз, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 200 оьСвС КСгПзУФ, кО УФйФ 
біг'єйкСвС екОпПккя, сС еОТОХСбФємьУя гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ кОУмФлкСвС ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, мО УФйФ кПлСвОрПкСвС біг'єйкСвС екОпПккя лСлПТПгкіХ ебімкжХ 
(лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб кО зікПоь лСмСпкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, сС еОекОпПкС б 
лСгОмзСбіР ебімкСУмі е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, Ф язіР бігСаТОдОюмьУя ТСеТОХФкзж е 
аюгдПмСй мО/ОаС бігСаТОдОюмьУя СлПТОоії, сС УмСУФюмьУя УлПоіОиькСвС ТПджйФ 
СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, еО пПТбПкь 2015 ТСзФ. ЗО мОзФ УФйФ 
лиОмкжзСй лСгОмзФ еаіиьрФємьУя ТСейіТ УФйж лСгОмзСбСвС зТПгжмФ еО ебімкжР 
(лСгОмзСбжР) лПТіСг (ижлПкь 2015 ТСзФ). 

ЛФйж мОзСвС біг'єйкСвС екОпПккя йСдФмь аФмж лПТПбіТПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф 
еОвОиькСбУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ; 

5) гС 20 УПТлкя 2015 ТСзФ гия лиОмкжзіб лСгОмзіб, сС еОУмСУСбФюмь ебімкжР 
(лСгОмзСбжР) лПТіСг, сС гСТібкює збОТмОиФ, аПе лТСбПгПккя лПТПбіТСз, лПТПгаОпПкжХ 
УмОммПю 200 оьСвС КСгПзУФ, кО УФйФ біг'єйкСвС екОпПккя, сС еОТОХСбФємьУя гС УзиОгФ 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ кОУмФлкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ мО УФйФ кПлСвОрПкСвС 
біг'єйкСвС екОпПккя лСлПТПгкіХ ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб кО зікПоь лСмСпкСвС ебімкСвС 
лПТіСгФ, сС еОекОпПкС б лСгОмзСбіР ебімкСУмі е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, Ф язіР 
бігСаТОдОюмьУя ТСеТОХФкзж е аюгдПмСй мО/ОаС бігСаТОдОюмьУя СлПТОоії, сС УмСУФюмьУя 
УлПоіОиькСвС ТПджйФ СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, еО II збОТмОи 
2015 ТСзФ. ЗО мОзФ УФйФ лиОмкжзСй лСгОмзФ еаіиьрФємьУя ТСейіТ УФйж лСгОмзСбСвС зТПгжмФ 
еО ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг еО III збОТмОи 2015 ТСзФ. 

ЛФйж мОзСвС біг'єйкСвС екОпПккя йСдФмь аФмж лПТПбіТПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф 
еОвОиькСбУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ. 

341. Дия лиОмкжзіб лСгОмзФ, язі еОУмСУСбФюмь зОУСбжР йПмСг лСгОмзСбСвС СаиізФ 
біглСбігкС гС лФкзмФ 187.10 УмОммі 187 оьСвС КСгПзУФ, Ф СаТОХФкзФ УФйж ∑ЗОзи аПТФмь 
ФпОУмь УФйж лСгОмзФ, еОекОпПкі б лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ, 
еО язжйж лТОбС кО бзиюпПккя мОзжХ УФй гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ бжкжзОє ліУия 1 ижлкя 
2015 ТСзФ. 
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МОзі УФйж лСгОмзФ аПТФмь ФпОУмь Ф СаТОХФкзФ УФйж ∑ЗОзи кО лігУмОбі лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії е лСгОмзФ еО ебімкжР лПТіСг, Ф язСйФ лиОмкжз лСгОмзФ, сС еОУмСУФє зОУСбжР 
йПмСг лСгОмзСбСвС СаиізФ, біглСбігкС гС лФкзмФ 187.10 УмОммі 187 оьСвС КСгПзУФ, бзиюпОє 
мОзі УФйж лСгОмзФ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ (е ФТОХФбОккяй бжйСв лФкзмФ 198.6 УмОммі 198 
оьСвС КСгПзУФ) Ф еб'яезФ іе еОУмСУФбОккяй зОУСбСвС йПмСгФ лСгОмзСбСвС СаиізФ. 

35. ЗСТйж лФкзмФ 1201.1 УмОммі 1201 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя лТж лСТФрПккі 
мПТйікіб ТПєУмТОоії лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ гС 1 дСбмкя 2015 ТСзФ. 

ЙПТіСг е 1 июмСвС 2015 ТСзФ гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ є лПТПХігкжй лПТіСгСй, лТСмявСй 
язСвС ТПєУмТОоія лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ егіРУкюємьУя аПе СайПдПккя УФйСю 
лСгОмзФ, СапжУиПкСю еО нСТйФиСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСпжкОюпж е пПмбПТмСвС ТСаСпСвС гкя ліУия гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС ФгСУзСкОиПккя ОгйікіУмТФбОккя 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь" ТПєУмТОоія б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, УзиОгПкжХ гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ, 
егіРУкюємьУя аПе СайПдПккя УФйСю лСгОмзФ, СапжУиПкСю еО нСТйФиСю, бжекОпПкСю 
лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ. 

351. КУмОкСбжмж, сС гС 31 вТФгкя 2017 ТСзФ кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії, 
лПТПгаОпПкі лФкзмСй 1201.3 УмОммі 1201 оьСвС КСгПзУФ, еО лСйжизж, гСлФсПкі б лСгОмзСбіР 
кОзиОгкіР ліг пОУ еОекОпПккя зСгФ мСбОТФ евігкС е ККМ ЗДД мО/ОаС зСгФ лСУиФвж евігкС е 
ДПТдОбкжй зиОУжнізОмСТСй лТСгФзоії мО лСУиФв. 

36. ЙиОмкжз лСгОмзФ йСдП бзиюпжмж кО лігУмОбі аФХвОимПТУьзСї гСбігзж гС лСгОмзСбСвС 
зТПгжмФ бжХСгяпж е аОеж СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкСї біглСбігкС гС лФкзмФ 189.1 УмОммі 189 
оьСвС КСгПзУФ, УФйж лСгОмзФ, УлиОпПкі (кОТОХСбОкі) Ф бОТмСУмі мСбОТіб/лСУиФв, кПСаСТСмкжХ 
Озмжбіб, лТжгаОкжХ гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ, сС кП аФиж бзиюпПкі гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС 
зТПгжмФ гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ лТж лТжгаОккі ОаС бжвСмСбиПккі мОзжХ мСбОТіб/лСУиФв, 
кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, мО/ОаС е язжХ гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ аФиж бжекОпПкі лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя біглСбігкС гС лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 31 
Уіпкя 2015 ТСзФ, Ф ТОеі язсС мОзі мСбОТж/лСУиФвж, кПСаСТСмкі Озмжбж лСпжкОюмь 
бжзСТжУмСбФбОмжУя ліУия 1 ижлкя 2015 ТСзФ лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС б СлСгОмзСбФбОкжХ 
СлПТОоіяХ Ф йПдОХ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, Ф мСйФ пжУиі лПТПбПгПккя кПбжТСакжпжХ 
кПСаСТСмкжХ Озмжбіб гС УзиОгФ бжТСакжпжХ кПСаСТСмкжХ Озмжбіб. 

З йПмСю еОУмСУФбОккя оьСвС лФкзмФ лСгОмзСбжР зТПгжм бжекОпОємьУя кО гОмФ лСпОмзФ 
нОзмжпкСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб/лСУиФв, кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, бжекОпПкФ б лПТбжккжХ 
гСзФйПкмОХ, УзиОгПкжХ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО 
нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі". 

37. ВУмОкСбжмж, сС зСкмТСиююпі СТвОкж кП егіРУкююмь гСзФйПкмОиькі лСеОлиОкСбі 
бжїекі лПТПбіТзж сСгС гСУмСбіТкСУмі УФй аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, еОябиПкжХ лиОмкжзОйж Ф ебімкжХ лПТіСгОХ, сС кОУмОюмь ліУия 1 ижлкя 2015 ТСзФ, 
зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 200.11 УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ. 

З 1 ижлкя 2015 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2017 ТСзФ лТжеФлжкяємьУя гія ліглФкзмФ 78.1.8 лФкзмФ 78.1 
УмОммі 78, ОаеОоФ пПмбПТмСвС лФкзмФ 82.4 УмОммі 82, лФкзмФ 200.11 УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ, О 
мОзСд гія лФкзмФ 200.14 УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ б пОУмжкі лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ 
лСеОлиОкСбжХ бжїекжХ лПТПбіТСз. 

БюгдПмкП бігрзСгФбОккя УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОгПзиОТСбОкжХ гС 
бігрзСгФбОккя гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ, егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 200 
оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО УмОкСй кО 1 ижлкя 2015 ТСзФ. 

38. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2023 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь: 

 СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж иізОТУьзжХ еОУСаіб, бкПУПкжХ гС 
ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб, бкПУПкжХ гС ДПТдОбкСвС 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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ТПєУмТФ йПгжпкСї мПХкізж мО бжТСаіб йПгжпкСвС лТжекОпПккя мО/ОаС ббПгПкжХ б Саів 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі мПХкіпкСвС ТПвФиюбОккя мО Соікзж 
біглСбігкСУмі, мО СлПТОоії е лПТрСвС лСУмОпОккя мОзжХ иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ 
бжТСаіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 

 СлПТОоії е лПТрСвС лСУмОпОккя бжТСакжзСй кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж иізОТУьзжХ 
еОУСаіб, бкПУПкжХ гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб, 
бкПУПкжХ гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ йПгжпкСї мПХкізж мО бжТСаіб йПгжпкСвС 
лТжекОпПккя мО/ОаС ббПгПкжХ б Саів біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі мПХкіпкСвС 
ТПвФиюбОккя мО Соікзж біглСбігкСУмі; 

 СлПТОоії е лСУмОпОккя (лПТПгОпі) иізОТУьзжХ еОУСаіб мО йПгжпкжХ бжТСаіб, сС аФиж 
ббПеПкі мО/ОаС лСУмОбиПкі кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, Ф 
УжУмПйі СХСТСкж егСТСб'я біг оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж КзТОїкж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, 
мО/ОаС біг гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб, УмбСТПкжХ еО кОзОеСй оьСвС оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, гС зікоПбСвС УлСджбОпО (лОоієкмО) Ф йПдОХ бжзСкОккя аюгдПмкжХ 
лТСвТОй іе еОаПелПпПккя йПгжпкжХ еОХСгіб гПТдОбкжХ лТСвТОй мО/ОаС зСйлиПзУкжХ 
еОХСгіб лТСвТОйкСвС ХОТОзмПТФ Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я. 

ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, лПТПгаОпПкП ожй лФкзмСй, 
еОУмСУСбФємьУя, язсС ббПеПккя мО/ОаС лСУмОпОккя егіРУкюємьУя кО лігУмОбі гСвСбСТіб іе 
УлПоіОиіеСбОкжйж СТвОкіеОоіяйж, сС егіРУкююмь еОзФлібиі, язі бжекОпПкі біглСбігкС гС 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лФаиіпкі еОзФлібиі", ФзиОгПкжХ кО бжзСкОккя ФвСг йід оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж КзТОїкж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, мО біглСбігкСю УлПоіОиіеСбОкСю СТвОкіеОоією, сС 
егіРУкює еОзФлібиі, Ф йПдОХ бжзСкОккя аюгдПмкжХ лТСвТОй іе еОаПелПпПккя йПгжпкжХ 
еОХСгіб гПТдОбкжХ лТСвТОй мО/ОаС зСйлиПзУкжХ еОХСгіб лТСвТОйкСвС ХОТОзмПТФ Ф УнПТі 
СХСТСкж егСТСб'я. 

К ТОеі лСТФрПккя оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя иізОТУьзжХ еОУСаіб мО йПгжпкжХ бжТСаіб, сС 
ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО/ОаС лСУмОпОюмьУя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО 
УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО б йСйПкм ббПеПккя (кОТОХСбОкО б 
йСйПкм лСУмОпОккя) мОзжХ иізОТУьзжХ еОУСаіб мО йПгжпкжХ бжТСаіб, О мОзСд кПУП 
біглСбігОиькіУмь біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

ЙПТПиіз иізОТУьзжХ еОУСаіб мО йПгжпкжХ бжТСаіб, язі еОзФлСбФюмьУя кО лігУмОбі ФвСг 
сСгС еОзФлібиі іе УлПоіОиіеСбОкжйж СТвОкіеОоіяйж, сС егіРУкююмь еОзФлібиі, мО лСТягСз 
ббПеПккя, лСУмОпОккя і оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб, сС 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, 
бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

381. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2023 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь: 

1) СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб 
мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ, сС еОзФлСбФюмьУя еО зСрмж гПТдОбкСвС аюгдПмФ СУСаСю, 
ФлСбкСбОдПкСю кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, гия бжзСкОккя 
лТСвТОй мО егіРУкПккя оПкмТОиіеСбОкжХ еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я; 

2) СлПТОоії е лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ 
бжТСаіб мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ, сС еОзФлСбФюмьУя еО зСрмж гПТдОбкСвС аюгдПмФ 
СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, гия бжзСкОккя 
лТСвТОй мО егіРУкПккя оПкмТОиіеСбОкжХ еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я. ЙТж оьСйФ кСТйж 
лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 мО УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя; 

3) СлПТОоії е аПеСлиОмкСвС лСУмОпОккя (лПТПгОпі) СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО егіРУкПккя 
еОзФлібПиь Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ 
еОУСаіб гС кжХ, сС аФиж ббПеПкі мО/ОаС лСУмОбиПкі кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж біглСбігкС 
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гС ліглФкзміб 1 і 2 оьСвС лФкзмФ, кО зСТжУмь УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб е лжмОкь СХСТСкж 
егСТСб'я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР ОаС 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь иіоПкеію кО лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е 
йПгжпкСї лТОзмжзж; 

4) СлПТОоії е аПеСлиОмкСвС лСУмОпОккя (лПТПгОпі) иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб 
мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ, сС аФиж ббПеПкі мО/ОаС лСУмОбиПкі (лПТПгОкі) кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзміб 1 - 3 оьСвС лФкзмФ, Ф ТОеі егіРУкПккя 
лПТПТСелСгіиФ мОзжХ иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ Ф 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ йід УмТФзмФТкжйж лігТСегіиОйж е лжмОкь СХСТСкж 
егСТСб'я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР мО/ОаС 
УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь иіоПкеію кО лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі 
е йПгжпкСї лТОзмжзж; 

5) СлПТОоії е аПеСлиОмкСвС лСУмОпОккя (лПТПгОпі) Ф УжУмПйі СХСТСкж егСТСб'я гС 
зікоПбСвС УлСджбОпО (лОоієкмО), Ф мСйФ пжУиі е йПмСю кОгОккя кПСаХігкжХ йПгжпкжХ лСУиФв 
мО иізОТУьзжХ еОУСаіб, сС лПТПгаОпПкі лТСвТОйСю йПгжпкжХ вОТОкміР, иізОТУьзжХ еОУСаіб, 
йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ, сС аФиж ббПеПкі мО/ОаС лСУмОбиПкі 
(лПТПгОкі) кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзміб 1 - 4 оьСвС лФкзмФ, 
УмТФзмФТкжйж лігТСегіиОйж е лжмОкь СХСТСкж егСТСб'я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО 
ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР ОаС УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі 
йОюмь иіоПкеію кО лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е йПгжпкСї лТОзмжзж. 

ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, лПТПгаОпПкП ожй лФкзмСй, 
еОУмСУСбФємьУя, язсС ббПеПккя мО/ОаС лСУмОпОккя (лПТПгОпО) иізОТУьзжХ еОУСаіб, 
йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ егіРУкюємьУя еО зСрмж гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ кО бжзСкОккя біглСбігкжХ ФвСг (гСвСбСТіб), ФзиОгПкжХ СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО 
егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, Ф йПдОХ бжзСкОккя лТСвТОй мО егіРУкПккя 
оПкмТОиіеСбОкжХ еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я. 

ЙПТПиіз иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ, сС 
еОзФлСбФюмьУя еО зСрмж гПТдОбкСвС аюгдПмФ гия бжзСкОккя лТСвТОй мО егіРУкПккя 
оПкмТОиіеСбОкжХ еОХСгіб е СХСТСкж егСТСб'я, мО лСТягСз їХ ббПеПккя, лСУмОпОккя і 
оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя, О мОзСд ТСелСгіиФ (лПТПТСелСгіиФ) йід УмТФзмФТкжйж 
лігТСегіиОйж е лжмОкь СХСТСкж егСТСб'я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ 
гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР мО/ОаС УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь иіоПкеію кО 
лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е йПгжпкСї лТОзмжзж, еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ 
еОУСаіб гС кжХ біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж 
лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП 
лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО лТж ббПеПккі кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж (лСУмОпОккі кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж) мОзжХ иізОТУьзжХ еОУСаіб, 
йПгжпкжХ бжТСаіб мО гСлСйідкжХ еОУСаіб гС кжХ, О мОзСд УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

39. Дия лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, гОмО УзиОгПккя язжХ лТжлОгОє кО лПТіСг е 1 ижлкя лС 30 
бПТПУкя 2015 ТСзФ бзиюпкС, кП еОУмСУСбФюмьУя вТОкжпкі УмТСзж ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, бУмОкСбиПкі лФкзмСй 201.10 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, мО 
бУмОкСбиююмьУя мОзі УмТСзж ТПєУмТОоії: 

 лСгОмзСбі кОзиОгкі, УзиОгПкі е 1 лС 15 гПкь (бзиюпкС) йіУяоя Ф лПТіСг, еОекОпПкжР б 
ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, лігиявОюмь ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ гС СУмОккьСвС гкя (бзиюпкС) йіУяоя, б язСйФ бСкж аФиж УзиОгПкі; 

 лСгОмзСбі кОзиОгкі, УзиОгПкі е 16 лС СУмОккіР гПкь (бзиюпкС) йіУяоя Ф лПТіСг, 
еОекОпПкжР б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, лігиявОюмь ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ гС 15 пжУиО (бзиюпкС) йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б язСйФ 
бСкж аФиж УзиОгПкі. 
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40. ОмТОнкі УОкзоії мО лПкя, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, еО лСТФрПккя УмТСзіб, 
ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй гия УОйСУміРкСї УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, кП еОУмСУСбФюмьУя еО ФйСбж кОябкСУмі Ф мОзі УмТСзж зСрміб кО ТОХФкзОХ 
лиОмкжзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф УФйОХ, 
гСУмОмкіХ гия УлиОмж ФевСгдПкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гС 
аюгдПмФ ОаС кО УлПоіОиькі ТОХФкзж лиОмкжзіб - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ ліглТжєйУмб, сС 
СаТОиж УлПоіОиькжР ТПджй біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі кОТОХФбОккя лТСмявСй лПТПХігкСвС лПТіСгФ УжУмПйж ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еОекОпПкжХ рмТОнкжХ УОкзоіР мОзі рмТОнкі 
УОкзоії лігиявОюмь УлжУОккю зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО йіУоПй ТПєУмТОоії лиОмкжзО 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лТСмявСй 14 ТСаСпжХ гкіб. 

41. К ТОеі язсС зСкмТСиююпжР СТвОк ліг пОУ лПТПбіТзж бУмОкСбиює нОзм еОбжсПккя 
лиОмкжзСй лСгОмзФ біг'єйкСвС екОпПккя УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, язП еОижржиСУя 
кПлСвОрПкжй УмОкСй кО 1 ижлкя 2015 ТСзФ б лСгОмзСбіР ебімкСУмі е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, сС лТжебПиС гС еОбжсПккя УФйж лСгОмзФ, кО язФ лиОмкжз йОє лТОбС 
еОТПєУмТФбОмж лСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, бжекОпПкСї лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001 оьСвС 
КСгПзУФ, гС мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, зТій рмТОніб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 123 оьСвС 
КСгПзУФ, еОУмСУСбФємьУя рмТОн Ф ТСейіТі 10 бігУСмзіб УФйж еОбжсПккя мОзСвС біг'єйкСвС 
екОпПккя. 

ЛФйО лСгОмзФ, кО язФ лиОмкжз йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж лСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж 
зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
бжекОпПкО лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ, лігиявОє ейПкрПккю кО УФйФ мОзСвС 
еОбжсПккя кО лігУмОбі ФевСгдПкСвС лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ гС біг'єйкСвС екОпПккя кОиПджмь біг'єйкП екОпПккя УФй лСгОмзФ 
кО гСгОкФ бОТміУмь, сС еОижржиСУя кПлСвОрПкжй УмОкСй кО 1 ижлкя 2015 ТСзФ, сС 
СаиізСбФємьУя б лСгОмзСбіР ебімкСУмі е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО бзиюпОє: 

 біг'єйкП екОпПккя, сС еОТОХСбФємьУя гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ кОУмФлкСвС 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ; 

 кПлСвОрПкП біг'єйкП екОпПккя лСлПТПгкіХ ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб кО зікПоь 
лСмСпкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ. 

42. К ТОеі язсС лТжгаОкі мО/ОаС бжвСмСбиПкі гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ кПСаСТСмкі Озмжбж 
пОУмзСбС бжзСТжУмСбФюмьУя б СлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіяХ, О пОУмзСбС - кі, лиОмкжз лСгОмзФ 
егіРУкює лПТПТОХФкСз пОУмзж бжзСТжУмОккя мОзжХ кПСаСТСмкжХ Озмжбіб Ф СлСгОмзСбФбОкжХ 
СлПТОоіяХ, ТСеТОХСбОкСї біглСбігкС гС лФкзміб 199.2 мО 199.3 УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ 
(бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб лТСбПгПкжХ лТСмявСй ТСзФ СлСгОмзСбФбОкжХ мО 
кПСлСгОмзСбФбОкжХ СлПТОоіР) еО лігУФйзОйж СгкСвС, гбСХ і мТьСХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб, сС 
кОУмОюмь еО ТСзСй, б язСйФ бСкж лСпОиж бжзСТжУмСбФбОмжУя (ббПгПкі б ПзУлиФОмОоію). К 
ТОеі екяммя е СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзФ, б мСйФ пжУиі еО ТірПккяй УФгФ, лПТПТОХФкСз пОУмзж 
егіРУкюємьУя бжХСгяпж е нОзмжпкжХ СаУявіб СлСгОмзСбФбОкжХ мО кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
СлПТОоіР, лТСбПгПкжХ е лСпОмзФ лСмСпкСвС ТСзФ гС гОмж екяммя е СаиізФ. 

43. ЙТж біг'єйкСйФ екОпПккі УФйж, ТСеТОХСбОкСї евігкС е лФкзмСй 200.1 УмОммі 200 оьСвС 
КСгПзУФ, еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ еО пПТбПкь 2015 ТСзФ / II збОТмОи 
2015 ТСзФ кСТйж ліглФкзміб "О" мО "а" лФкзмФ 200.4 УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ б пОУмжкі 
СайПдПккя УФйСю, СапжУиПкСю біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.3 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ, кП 
еОУмСУСбФюмьУя. 

44. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2026 ТСзФ, лиОмкжзж лСгОмзФ, язі егіРУкююмь лСУмОпОккя, 
лПТПгОпФ, ТСелСгіи ПиПзмТжпкСї мО/ОаС мПлиСбСї ПкПТвії, кОгОюмь лСУиФвж іе еОаПелПпПккя 
еОвОиькСУФУліиькжХ ікмПТПУіб Ф лТСоПУі нФкзоіСкФбОккя ТжкзФ ПиПзмТжпкСї ПкПТвії мО/ОаС 
лСУиФвж іе ейПкрПккя кОбОкмОдПккя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТжкСз ПиПзмТжпкСї 
ПкПТвії", лСУмОпОккя бФвіиия мО/ОаС лТСгФзміб РСвС еаОвОпПккя мСбОТкжХ лСежоіР 2701, 2702 
мО мСбОТкСї ліглСежоії 2704 00 евігкС е ККМ ЗДД, кОгОюмь лСУиФвж е оПкмТОиіеСбОкСвС 
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бСгСлСУмОпОккя мО бСгСбігбПгПккя, кОТОХСбФюмь лиОмФ еО ОаСкПкмУьзП СаУиФвСбФбОккя, 
бжекОпОюмь гОмФ бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО лСгОмзСбСвС зТПгжмФ еО зОУСбжй 
йПмСгСй. 

ЗСТйО оьСвС лФкзмФ лСржТюємьУя кО СлПТОоії, еО язжйж гОмО бжкжзкПккя лПТрСї е лСгіР, 
бжекОпПкжХ Ф лФкзмі 187.1 УмОммі 187 мО Ф лФкзмі 198.2 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ, лТжлОгОє кО 
ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж гС 1 Уіпкя 2026 ТСзФ. 

К ТОеі язсС СлПТОоії, бжекОпПкі ожй лФкзмСй, йОюмь аПелПТПТбкжР ОаС ТжмйіпкжР 
ХОТОзмПТ лСУмОпОккя, лиОмкжзж лСгОмзФ: 

 лСзФлояй - лиОмкжзОй лСгОмзФ - йСдФмь УзиОгОмж кП ліекірП СУмОккьСвС гкя йіУяоя, 
б язСйФ СмТжйОкС зСрмж, ебПгПкі лСгОмзСбі кОзиОгкі кО зСдкСвС лиОмкжзО лСгОмзФ, е 
язжй лСУмОпОккя йОюмь мОзжР ХОТОзмПТ, е ФТОХФбОккяй ФУієї УФйж СмТжйОкжХ зСрміб 
ОаС ікржХ бжгіб зСйлПкУОоії біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.266 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 
оьСвС КСгПзУФ лТСмявСй мОзСвС йіУяоя; 

 лСзФлояй - СУСаОй, кП еОТПєУмТСбОкжй лиОмкжзОйж лСгОмзФ, - йСдФмь УзиОгОмж кП 
ліекірП СУмОккьСвС гкя йіУяоя, б язСйФ СмТжйОкС зСрмж, ебПгПкФ лСгОмзСбФ 
кОзиОгкФ е ФТОХФбОккяй ФУієї УФйж СмТжйОкжХ зСрміб ОаС ікржХ бжгіб зСйлПкУОоії 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.266 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ лТСмявСй мОзСвС 
йіУяоя. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ Тжмйіпкжй ХОТОзмПТСй лСУмОпОккя ббОдОємьУя лСУмОпОккя 
мСбОТіб/лСУиФв СгкСйФ лСзФлою гбО мО аіиьрП ТОеіб кО йіУяоь. 

45. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2022 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж бФвіиия мО/ОаС лТСгФзміб 
РСвС еаОвОпПккя мСбОТкжХ лСежоіР 2701, 2702, 2704 00 евігкС е ККМ ЗДД. 

К ТОеі еОУмСУФбОккя еОекОпПкСї ліиьвж кСТйж лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ кП 
еОУмСУСбФюмьУя б пОУмжкі мСбОТіб/лСУиФв, кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь е бОТмСУмі язжХ аФиж бзиюпПкі гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ Ф ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) 
лПТіСгОХ, сС лПТПгФбОиж лПТіСгФ лСпОмзФ еОУмСУФбОккя ліиьвж. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб йСдП бігйСбжмжУя біг бжзСТжУмОккя еОекОпПкСї ліиьвж пж еФлжкжмж її 
бжзСТжУмОккя кО Сгжк ОаС гПзіиьзО ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб рияХСй лСгОккя еОябж. 
ЗОябО, Ф язіР еОекОпОємьУя лПТПиіз мСбОТкжХ лСежоіР мСбОТіб евігкС е ККМ ЗДД і лПТіСг, кО 
язжР лиОмкжз бігйСбияємьУя пж еФлжкяє бжзСТжУмОккя ліиьвж, лСгОємьУя гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзіб гС кОУмОккя ебімкСвС 
лПТіСгФ, б язСйФ лиОмкжз лСгОмзФ кП лПТПгаОпОє бжзСТжУмОккя еОекОпПкСї ліиьвж. ВігйСбО 
біг бжзСТжУмОккя ліиьвж, еОекОпПкСї Ф оьСйФ лФкзмі, пж еФлжкПккя її бжзСТжУмОккя 
еОУмСУСбФємьУя е лПТрСвС пжУиО ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, еОекОпПкСвС Ф еОябі. 

46. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2028 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії: 

 лиОмкжзіб лСгОмзФ - аСТдкжзО мО/ОаС лСТФпжмПия (йОРкСбСвС лСТФпжмПия - 
еОУмОбСгОбоя, ілСмПзСгОбоя) е лСУмОпОккя мСбОТіб гия оіиПР лСвОрПккя 
еОаСТвСбОкСУмі аСТдкжзО лПТПг зТПгжмСТОйж біглСбігкС гС лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії, 
ліглжУОкСвС евігкС іе еОзСкСй сСгС нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії, ОаС лиОкФ УОкОоії, 
еОмбПТгдПкСвС евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, сС ТПвФиює бігкСУжкж е лжмОкь 
бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі аСТдкжзО ОаС бжекОккя РСвС аОкзТФмСй, е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй сСгС нікОкУСбСї 
ТПУмТФзмФТжеОоії. Йіг пОУ егіРУкПккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя мСбОТіб, сС 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь евігкС іе ожй лФкзмСй, 
лиОмкжзж лСгОмзФ - аСТдкжз мО/ОаС лСТФпжмПиь (йОРкСбжР лСТФпжмПиь - 
еОУмОбСгОбПоь, ілСмПзСгОбПоь) кП еОУмСУСбФюмь кСТйж лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 мО 
лФкзмФ 199.1 УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ сСгС кОТОХФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ОаС 
зСТжвФбОккя ТОкірП кОТОХСбОкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС УФй лСгОмзФ, 
бігкПУПкжХ гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ Ф еб'яезФ е мОзжй лСУмОпОккяй; 
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 аОкзіб мО ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб е лСУмОпОккя (лТСгОдФ, бігпФдПккя б ікржР 
УлСУіа) мСбОТіб, сС аФиж СмТжйОкі кжйж біг аСТдкжзіб, лСТФпжмПиіб (йОРкСбжХ 
лСТФпжмПиіб - еОУмОбСгОбоіб, ілСмПзСгОбоіб) еО СлПТОоіяйж е лСУмОпОккя мСбОТіб, сС 
ебіиькПкі біг СлСгОмзСбФбОккя евігкС е ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ. ЗбіиькПккя 
біг СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР аОкзіб мО ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб УмСУФємьУя мієї 
пОУмжкж бОТмСУмі мСбОТіб, еО язСю бСкж аФиж кОаФмі Ф биОУкіУмь Ф ТОХФкСз лСвОрПккя 
еСаСб'яеОкь еО гСвСбСТСй зТПгжмФ (лСежзж). 

К ТОеі лСУмОпОккя (лТСгОдФ, бігпФдПккя б ікржР УлСУіа) аОкзОйж мО ікржйж нікОкУСбжйж 
ФУмОкСбОйж мСбОТіб, СмТжйОкжХ кжйж б ТПеФиьмОмі СлПТОоіР, ебіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя 
кО лігУмОбі оьСвС лФкзмФ, аОеСю СлСгОмзФбОккя є лСежмжбкО Тіекжоя йід оікСю лСУмОпОккя 
мО оікСю лТжгаОккя мОзжХ мСбОТіб. МікО лТжгаОккя бжекОпОємьУя яз бОТміУмь мСбОТіб, еО 
язСю мОзі мСбОТж аФиж СмТжйОкі аОкзОйж мО ікржйж нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж. 

47. МжйпОУСбС, кО лПТіСг ТПОиіеОоії лТСПзмФ йСгПТкіеОоії БСТмкжоьзСї УмОкоії СпжУмзж 
УміпкжХ бСг Ф ТОйзОХ ТПОиіеОоії лТСПзмФ "КПзСкУмТФзоія УлСТФг СпжУмзж УміпкжХ 
зОкОиіеОоіРкжХ бСг і аФгібкжомбС мПХкСиСвіпкСї иікії лС СаТСаоі мО ФмжиіеОоії СУОгіб 
БСТмкжоьзСї УмОкоії ОПТОоії", еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж (гОиі - ЙТСПзм) гия 
ялСкУьзжХ УФа'єзміб е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ бУмОкСбиююмьУя мОзі СУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь: 

О) гС СлПТОоіР е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя мСбОТіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 42 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, гия бжзСкОккя ТСаім мО/ОаС кОгОккя лСУиФв Ф ТОйзОХ ТПОиіеОоії 
ЙТСПзмФ еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя; 

а) СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб, 
бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 12 лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, гия бжзСкОккя ТСаім мО/ОаС кОгОккя лСУиФв Ф ТОйзОХ ТПОиіеОоії 
ЙТСПзмФ ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя; 

б) СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, язі бжзСкФюмьУя еО ФвСгОйж 
б ТОйзОХ ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя. ЙСТягСз ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя мОзжХ лСУиФв бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

в) СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв Ф ТОйзОХ ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ іе УлСТФгдПккя Са'єзмО (ОаС 
РСвС пОУмжк) ялСкУьзжй УФа'єзмСй е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ ФзТОїкУьзСйФ еОйСбкжзФ е ТПОиіеОоії 
ЙТСПзмФ ЙАМ "АК "КжїббСгСзОкОи" ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя. 

К ТОеі лСТФрПккя ФйСб ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй, лиОмкжз 
лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС 
лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ, сС йОє аФмж кОТОХСбОкО кО 
гОмФ бжкжзкПккя мОзжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, О мОзСд УлиОмжмж лПкю, кОТОХСбОкФ кО мОзФ 
УФйФ лСгОмзФ, бжХСгяпж іе 120 бігУСмзіб СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС 
гіяиО кО гПкь еаіиьрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, еО лПТіСг е гОмж бжкжзкПккя 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь гС гОмж еаіиьрПккя СаУявФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь. 

МПТйік "ялСкУьзжР УФа'єзм е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ" бджбОємьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ Ф 
лФкзмі 9 лігТСегіиФ 1 оьСвС ТСегіиФ. 

48. КУмОкСбжмж, сС ТОХФкзж б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, сС гСгОмзСбС бігзТжмі біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.2 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ 
лиОмкжзОй - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй ліглТжєйУмбОй, язі СаТОиж УлПоіОиькжР ТПджй 
СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, еОзТжбОюмьУя е гкя, кОУмФлкСвС еО 
вТОкжпкжй УмТСзСй УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО вТФгПкь 2016 ТСзФ, гия лиОмкжзіб, язі 
СаТОиж збОТмОиькжР лСгОмзСбжР лПТіСг, - еО пПмбПТмжР збОТмОи 2016 ТСзФ. 

Дия еОзТжммя мОзжХ ТОХФкзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє ТПОиіеОоію лСгОмзСбСї мО 
йжмкСї лСиімжзж, кОгУжиОє СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ 
зСрміб, б язСйФ еОзТжбОюмьУя ТОХФкзж лиОмкжзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 708 gazeta.vobu.ua 
 

лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ТПєУмТ лиОмкжзіб, б язСйФ еОекОпОюмьУя кОебО лиОмкжзО, 
лСгОмзСбжР кСйПТ мО ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ лиОмкжзО. 

49. КПєУмТОоія лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ лиОмкжзОйж - 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжйж ліглТжєйУмбОйж, сС гС 1 Уіпкя 2017 ТСзФ еОУмСУСбФбОиж 
УлПоіОиькжР ТПджй СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, еО СлПТОоіяйж е 
лСУмОпОккя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ мСбОТіб/лСУиФв, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС лФкзмФ 209.7 
УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, йОє аФмж егіРУкПкО кП ліекірП 15 Уіпкя 2017 ТСзФ. 

КПєУмТОоія еОекОпПкжХ б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС 
ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ кП йСдП егіРУкюбОмжУя е лСТФрПккяй 
УмТСзФ, бжекОпПкСвС ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ. 

50. ЛФйО біг'єйкСвС екОпПккя еО СлПТОоіяйж е лСУмОпОккя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
мСбОТіб/лСУиФв, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС лФкзмФ 209.7 УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, 
УнСТйСбОкО лиОмкжзОйж - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжйж ліглТжєйУмбОйж, сС гС 1 Уіпкя 2017 
ТСзФ еОУмСУСбФбОиж УлПоіОиькжР ТПджй СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС 
КСгПзУФ, еО ТПеФиьмОмОйж ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ еО вТФгПкь 2016 ТСзФ / пПмбПТмжР 
збОТмОи 2016 ТСзФ, лПТПкСУжмьУя гС лСгОмзСбСї ебімкСУмі кОУмФлкСвС ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, б язіР бігСаТОдОюмьУя ТСеТОХФкзж е аюгдПмСй. 

51. КУмОкСбжмж, сС е 1 Уіпкя 2017 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2022 ТСзФ лиОмкжзж - 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мСбОТСбжТСакжзж, бкПУПкі гС КПєУмТФ СмТжйФбОпіб аюгдПмкСї гСмОоії 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ УіиьУьзСвС вСУлСгОТУмбО КзТОїкж" 
(гОиі - КПєУмТ СмТжйФбОпіб аюгдПмкСї гСмОоії), Ф лСТягзФ мО УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй 
КСгПзУСй, лСгОюмь лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь е гСгОмзСй, Ф 
язСйФ еОекОпОюмь СаУяв лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь е 
лСУмОпОккя мСбОТіб еО ТПеФиьмОмОйж гіяиькСУмі еО СлПТОоіяйж, бжекОпПкжйж лФкзмСй 161.3 
УмОммі 161 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ УіиьУьзСвС вСУлСгОТУмбО КзТОїкж", 
ТСеТОХСбОкжР еО гОкжйж лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ еО біглСбігкжР ебімкжР лСгОмзСбжР лПТіСг, 
еОТПєУмТСбОкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, О мОзСд ТСеТОХФкСз лжмСйСї 
бОвж бОТмСУмі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ мСбОТіб, лСУмОбиПкжХ лТСмявСй лСлПТПгкіХ 12 
лСУиігСбкжХ ебімкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгіб (йіУяоіб). 

ЛСТйО гСгОмзО еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, йСдП 
бУмОкСбжмж гСгОмзСбі бжйСвж гС бігСаТОдПккя гОкжХ сСгС СзТПйжХ бжгіб гіяиькСУмі, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 161.3 УмОммі 161 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ УіиьУьзСвС 
вСУлСгОТУмбО КзТОїкж". 

Дия егіРУкПккя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 2001 оьСвС КСгПзУФ, ТСеТОХФкзіб е 
аюгдПмСй лиОмкжзіб - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ мСбОТСбжТСакжзіб, бкПУПкжХ гС КПєУмТФ 
СмТжйФбОпіб аюгдПмкСї гСмОоії, оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кОгУжиОє оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ ОвТОТкФ лСиімжзФ, мО оПкмТОиькСйФ СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб, б язСйФ бігзТжмі ТОХФкзж лиОмкжзіб Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, СзТПйжР ТПєУмТ, б язСйФ еОекОпОюмьУя кОебО 
лиОмкжзО - УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжзО, РСвС лСгОмзСбжР кСйПТ мО 
ікгжбігФОиькжР лСгОмзСбжР кСйПТ, УФйО лСгОмзФ, УлиОпПкО гС аюгдПмФ. 

52. ДС 10 Уіпкя 2017 ТСзФ оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еСаСб'яеОкжР кО лігУмОбі ТПєУмТіб еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лиОмкжзОй лСгОмзФ, язі біглСбігОюмь мО язі кП біглСбігОюмь 
зТжмПТіяй, бжекОпПкжй лФкзмСй 200.19 УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ, б ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 
Уіпкя 2017 ТСзФ, УнСТйФбОмж єгжкжР КПєУмТ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя Ф ХТСкСиСвіпкСйФ лСТягзФ їХ кОгХСгдПккя. 
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ЛСТйФбОккя, бПгПккя, аюгдПмкП бігрзСгФбОккя мО СніоіРкП лФаиізФбОккя КПєУмТФ еОяб 
лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, еОекОпПкСвС Ф оьСйФ лФкзмі, 
егіРУкююмьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 200 оьСвС КСгПзУФ. 

53. КУмОкСбжмж, сС 20 Уіпкя 2017 ТСзФ екОпПккя УФйж, кО язФ лиОмкжз йОє лТОбС 
еОТПєУмТФбОмж лСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, бжекОпПкСї лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001 оьСвС 
КСгПзУФ, еаіиьрФємьУя кО УФйФ зСрміб, лСбПТкФмжХ Ф лПТіСг е 1 Уіпкя 2016 ТСзФ гС 1 Уіпкя 
2017 ТСзФ лиОмкжзФ лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 43.4 УмОммі 43 оьСвС КСгПзУФ кО ТОХФкСз Ф 
УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь: лПТПТОХСбОкжХ е 
лСмСпкСвС ТОХФкзФ лиОмкжзО аПелСУПТПгкьС гС аюгдПмФ; лПТПТОХСбОкжХ е ТОХФкзО б 
УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гС аюгдПмФ еО еОябСю 
лиОмкжзО біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.6 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ, язжР гіяб Ф оПР лПТіСг. 

К йПдОХ УФйж мОзСвС еаіиьрПккя лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС лСгОмж еОябФ мО 
лПТПТОХФбОмж зСрмж е ТОХФкзО б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ кО РСвС лСмСпкжР ТОХФкСз біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.6 
УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ. 

54. ОмТОнкі УОкзоії мО лПкя, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, кП еОУмСУСбФюмьУя гС 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ ліглТжєйУмб, сС еОУмСУСбФбОиж УлПоіОиькжР ТПджй СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, еО еОкждПккя мОзжйж 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжйж ліглТжєйУмбОйж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь ОаС еОбжсПккя кжйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, язі бжкжзиж бкОУиігСз 
лСТФрПккя лСТягзФ ТСелСгіиФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 209.15.1 
лФкзмФ 209.15 УмОммі 209 оьСвС КСгПзУФ, еО ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж е 1 Уіпкя 2016 ТСзФ лС 
1 Уіпкя 2017 ТСзФ. 

541. Дия оіиПР еОУмСУФбОккя УмОбзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь е лСУмОпОккя кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж мО ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії 
(мСбОТіб), сС зиОУжнізФємьУя еО мОзжйж зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД: 0102, 0103, 0401 (б 
пОУмжкі йСиСзО кПеажТОкСвС), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 
1207, 1212 91, зТій СлПТОоіР е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб, бжекОпПкжХ Ф 
лФкзмі 197.18 УмОммі 197 оьСвС КСгПзУФ, бУмОкСбиПкСї евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС УмОбзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь е 
СлПТОоіР е лСУмОпОккя СзТПйжХ бжгіб УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії", бУмОкСбжмж, сС 
УмОбзО лСгОмзФ, язО гіяиО гС лПТрСвС пжУиО ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, е язСвС 
еОУмСУСбФємьУя УмОбзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф ТСейіТі 14 бігУСмзіб, еОУмСУСбФємьУя Ф 
ТОеі: 

1) лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лТСгФзоії (мСбОТіб), бжекОпПкСї ОаеОоСй 
лПТржй оьСвС лФкзмФ, язП бігаФбОємьУя ліУия лПТПТОХФбОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ 
лСлПТПгкьСї СлиОмж (ОбОкУФ), сС аФиО СмТжйОкО гС лПТрСвС пжУиО ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
лПТіСгФ, е язСвС еОУмСУСбФємьУя УмОбзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф ТСейіТі 14 бігУСмзіб; 

2) зСТжвФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лТж лСбПТкПккі лСлПТПгкьСї СлиОмж (ОбОкУФ) ОаС 
лСбПТкПккя лТСгФзоії (мСбОТіб), сС аФиж СмТжйОкі гС лПТрСвС пжУиО ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
лПТіСгФ, е язСвС еОУмСУСбФємьУя УмОбзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф ТСейіТі 14 бігУСмзіб; 

3) зСТжвФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лТж ейікі гСвСбіТкСї (зСкмТОзмкСї) бОТмСУмі 
лТСгФзоії (мСбОТіб), бжекОпПкСї ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, лСУмОбзО язСї бігаФиОУя гС 
лПТрСвС пжУиО ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, е язСвС еОУмСУСбФємьУя УмОбзО лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь Ф ТСейіТі 14 бігУСмзіб. 

К ТОеі егіРУкПккя лиОмкжзСй лСгОмзФ СлПТОоіР е лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
лТСгФзоії (мСбОТіб), бжекОпПкСї ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, язО аФиО лТжгаОкО гС 
лПТрСвС пжУиО ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, е язСвС еОУмСУСбФємьУя УмОбзО лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь Ф ТСейіТі 14 бігУСмзіб, еО мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ еаПТівОємьУя 
лСгОмзСбжР зТПгжм е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф ТСейіТі, язжР аФб кОТОХСбОкжР лТж 
лТжгаОккі мО/ОаС лСУмОпОккі мОзСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії (мСбОТіб). 
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542. КУмОкСбжмж, сС гия лиОмкжзіб лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, язі егіРУкююмь СлПТОоії е 
лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мО ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії (мСбОТіб), сС зиОУжнізФємьУя еО мОзжйж зСгОйж евігкС е 
ККМ ЗДД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (б пОУмжкі йСиСзО кПеажТОкСвС), 1002, 1004, 1204 00, 
1207, 1212 91, Ф еб'яезФ е бУмОкСбиПккяй УмОбзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь 20 бігУСмзіб кО 
оі СлПТОоії, бУмОкСбиююмьУя мОзі СУСаижбСУмі: 

1) Ф ТОеі язсС лПТрО лСгія лТж лСУмОпОккі мСбОТіб, бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй оьСвС 
лФкзмФ, бігаФиОУя гС кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС УмОбзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лТж СлСгОмзФбОккі 
СлПТОоіР е лСУмОпОккя СзТПйжХ бжгіб УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії", лПТПТОХФкСз 
УмОбзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь і УФйж лСгОмзФ кО гОмФ кОУмОккя гТФвСї лСгії кП 
егіРУкюємьУя; 

2) Ф ТОеі язсС ліУия кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС УмОбзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лТж СлСгОмзФбОккі 
СлПТОоіР е лСУмОпОккя СзТПйжХ бжгіб УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії" бігаФбОємьУя 
лСбПТкПккя лСлПТПгкьСї СлиОмж (ОбОкУФ) ОаС лСУмОбиПкжХ мСбОТіб, бжекОпПкжХ ОаеОоСй 
лПТржй оьСвС лФкзмФ, Ф еб'яезФ еі ейПкрПккяй зіиьзСУмі ОаС бОТмСУмі мОзжХ мСбОТіб, лПТрО 
лСгія лТж лСУмОпОккі язжХ бігаФиОУя гС бзОеОкСї гОмж, зСТжвФбОккя УФй лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь егіРУкюємьУя, бжХСгяпж іе УмОбзж лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь 14 бігУСмзіб; 

3) Ф ТОеі язсС ліУия кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС УмОбзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лТж СлСгОмзФбОккі 
СлПТОоіР е лСУмОпОккя СзТПйжХ бжгіб УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії" бігаФбОємьУя 
лСУмОпОккя мСбОТіб, бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, ОаС лПТПТОХФбОккя зСрміб Ф 
еб'яезФ іе еаіиьрПккяй зіиьзСУмі ОаС бОТмСУмі мОзжХ мСбОТіб, лПТрО лСгія лТж лСУмОпОккі 
язжХ бігаФиОУя гС бзОеОкСї гОмж, зСТжвФбОккя УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь егіРУкюємьУя, бжХСгяпж іе УмОбзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь 20 бігУСмзіб. 

К ТОеі егіРУкПккя лиОмкжзСй лСгОмзФ СлПТОоіР е лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
мСбОТіб, бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, язі аФиж лТжгаОкі гС кОаТОккя пжккСУмі 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС УмОбзж лСгОмзФ 
кО гСгОкФ бОТміУмь лТж СлСгОмзФбОккі СлПТОоіР е лСУмОпОккя СзТПйжХ бжгіб 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії", еО мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ еаПТівОємьУя лСгОмзСбжР 
зТПгжм е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь Ф ТСейіТі, язжР аФб кОТОХСбОкжР лТж лТжгаОккі мОзжХ 
мСбОТіб. 

55. КУмОкСбжмж, сС аюгдПмкП бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь егіРУкюємьУя б 
йПдОХ зСрміб, кОябкжХ кО єгжкСйФ зОекОпПРУьзСйФ ТОХФкзФ. 

56. ДС 1 июмСвС 2017 ТСзФ оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, нСТйФє Ф ХТСкСиСвіпкСйФ лСТягзФ кОгХСгдПккя еОяб лТС лСбПТкПккя 
УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь МжйпОУСбжР ТПєУмТ еОяб лТС 
лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, лСгОкжХ гС 1 июмСвС 2016 ТСзФ, еО язжйж 
УмОкСй кО 1 Уіпкя 2017 ТСзФ УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь кП бігрзСгСбОкі е аюгдПмФ. 

ЛСТйФбОккя, бПгПккя мО СніоіРкП лФаиізФбОккя МжйпОУСбСвС ТПєУмТФ еОяб лТС 
лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, еОекОпПкСвС Ф оьСйФ лФкзмі, егіРУкююмьУя Ф 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 200 оьСвС КСгПзУФ. 

ВігрзСгФбОккя ФевСгдПкжХ УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкжХ Ф мОзСйФ ТПєУмТі, 
егіРУкюємьУя б ХТСкСиСвіпкСйФ лСТягзФ біглСбігкС гС пПТвСбСУмі кОгХСгдПккя еОяб лТС 
лСбПТкПккя мОзжХ УФй аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь б йПдОХ 
УФй, бжекОпПкжХ еОзСкСй лТС ДПТдОбкжР аюгдПм кО біглСбігкжР Тіз. КСелСгіи УФй 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, бжекОпПкжХ еОзСкСй лТС 
ДПТдОбкжР аюгдПм кО біглСбігкжР Тіз, йід МжйпОУСбжй ТПєУмТСй еОяб лТС лСбПТкПккя 
УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, еОекОпПкжй Ф оьСйФ лФкзмі, мО КПєУмТСй еОяб лТС 
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лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь егіРУкюємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

57. ЙПТіСг е 1 збімкя 2017 ТСзФ гС 1 ижлкя 2017 ТСзФ є лПТПХігкжй лПТіСгСй, лТСмявСй 
язСвС лТСоПгФТО, бжекОпПкО лФкзмСй 201.16 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, егіРУкюємьУя аПе 
нОзмжпкСвС еФлжкПккя ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя Ф 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

571. ЙСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя, ТПєУмТОоію язжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ еФлжкПкС біглСбігкС гС лФкзмФ 201.16 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, 
ТПєУмТФюмьУя е ФТОХФбОккяй бжйСв лФкзміб 2001.3 мО 2001.9 УмОммі 2001 мО лФкзмФ 201.10 
УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ кП ліекірП 2 Уіпкя 2018 ТСзФ, зТій: 

 лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, сСгС язжХ УмОкСй кО 1 вТФгкя 
2017 ТСзФ кП лСгОкі лСяУкПккя і зСлії гСзФйПкміб біглСбігкС гС ліглФкзмФ 201.16.2 
лФкзмФ 201.16 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ; 

 лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, сСгС язжХ лТжРкямС ТірПккя лТС 
бігйСбФ Ф ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя Ф ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, лС язжХ УмОкСй кО 1 вТФгкя 2017 ТСзФ кП ТСелСпжкОиж 
лТСоПгФТФ СУзОТдПккя б ОгйікіУмТОмжбкСйФ ОаС УФгСбСйФ лСТягзФ. 

ЙСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя, ТПєУмТОоію язжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ еФлжкПкС біглСбігкС гС лФкзмФ 201.16 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ е 1 
вТФгкя 2017 ТСзФ гС гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО гПязжХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС еОаПелПпПккя 
еаОиОкУСбОкСУмі аюгдПмкжХ кОгХСгдПкь Ф 2018 ТСоі" мО сСгС язжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ 
ліУия 1 вТФгкя 2017 ТСзФ лСгОкі лСяУкПккя і зСлії гСзФйПкміб біглСбігкС гС ліглФкзмФ 
201.16.2 лФкзмФ 201.16 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, ТПєУмТФюмьУя Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ Ф лСТягзФ, сС гіяб гС кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО гПязжХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС 
еОаПелПпПккя еаОиОкУСбОкСУмі аюгдПмкжХ кОгХСгдПкь Ф 2018 ТСоі" сСгС еФлжкПккя 
ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ. К ТОеі язсС лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя лСгОккя лСяУкПкь і зСліР 
гСзФйПкміб кП лТжРкямС мО/ОаС кП кОгіУиОкС лиОмкжзФ лСгОмзФ ТірПккя лТС ТПєУмТОоію ОаС 
лТС бігйСбФ Ф ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, ТПєУмТОоія мОзжХ 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя егіРУкюємьУя кО кОУмФлкжР ТСаСпжР гПкь 
еО гкПй еОзікпПккя УмТСзФ ТСевиягФ лСяУкПкь і зСліР гСзФйПкміб лиОмкжзО лСгОмзФ. 

Дія ОаеОоФ мТПмьСвС лФкзмФ 201.10 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ еФлжкяємьУя гС гкя 
кОаТОккя пжккСУмі лСТягзСй, еОмбПТгдПкжй біглСбігкС гС лФкзмФ 201.16 оьСвС КСгПзУФ. 

58. КСкмТСиююпжР СТвОк еО еОябСю лиОмкжзО лСгОмзФ кОгОє ТСеУмТСпПккя (Тібкжйж 
пОУмжкОйж) УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь кО мПТйік гС 36 зОиПкгОТкжХ йіУяоіб аПе 
кОТОХФбОккя лТСоПкміб мО лПкі, бжекОпПкжХ лФкзмСй 129.5 УмОммі 129 оьСвС КСгПзУФ, лТж 
ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ міиьзж бПТУмОміб гия 
СаТСазж гПТПбО, сС зиОУжнізФюмьУя еО зСгОйж мСбОТкСї лСежоії 8465 евігкС е ККМ ЗДД; 
УФрОТСз гия гПТПбжкж, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР лігзОмПвСТії 8419 32 00 00 евігкС е 
ККМ ЗДД; лТПУіб гия бжТСакжомбО гПТПбкСУмТФдзСбжХ ОаС гПТПбкСбСиСзкжУмжХ лижм, сС 
зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР ліглСежоії 8479 30 евігкС е ККМ ЗДД, язі ббСеямьУя гия 
бжзСТжУмОккя Ф гПТПбССаТСакСйФ бжТСакжомбі. 

ЙСТягСз кОгОккя ТСеУмТСпПккя УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС оьСвС 
лФкзмФ бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя ФУмОмзФбОккя мО СаиОгкОккя, ббПеПкжХ кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй лФкзмСй, лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
УлиОмжмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє 
мОзП лСТФрПккя, Ф УФйі, ТСеТОХСбОкіР яз лСежмжбкО Тіекжоя йід УФйСю лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО іе еОекОпПкжХ СлПТОоіР Ф йСйПкм ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб 
мО нОзмжпкС УлиОпПкСю УФйСю, О мОзСд УлиОмжмж лПкю, кОТОХСбОкФ кО мОзФ УФйФ лСгОмзФ, 
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бжХСгяпж іе 120 бігУСмзіб СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС гіяиО кО гПкь 
УлиОмж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, еО лПТіСг е гкя ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб гС гкя 
еаіиьрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя". 

59. КСкмТСиююпжР СТвОк еО еОябСю лиОмкжзО лСгОмзФ кОгОє ТСеУмТСпПккя (Тібкжйж 
пОУмжкОйж) УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь кО мПТйік гС 36 зОиПкгОТкжХ йіУяоіб аПе 
кОТОХФбОккя лТСоПкміб мО лПкі, бжекОпПкжХ лФкзмСй 129.5 УмОммі 129 оьСвС КСгПзУФ, лТж 
ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ СаиОгкОккя (РСвС пОУмжк), 
сС зиОУжнізФємьУя Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 8421 39 15 20, 8421 39 25 00, 8422 30 00 99, 
8422 90 90 00, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 
40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90 евігкС е ККМ ЗДД гия бжТСакжомбО 
міиьзж йПгжпкжХ бжТСаіб. 

ЙСТягСз кОгОккя ТСеУмТСпПккя УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС оьСвС 
лФкзмФ бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя ФУмОмзФбОккя мО СаиОгкОккя, ббПеПкжХ кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй лФкзмСй, лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
УлиОмжмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє 
мОзП лСТФрПккя, Ф УФйі, ТСеТОХСбОкіР яз лСежмжбкО Тіекжоя йід УФйСю лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО іе еОекОпПкжХ СлПТОоіР Ф йСйПкм ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб 
мО нОзмжпкС УлиОпПкСю УФйСю, О мОзСд УлиОмжмж лПкю, кОТОХСбОкФ кО мОзФ УФйФ лСгОмзФ, 
бжХСгяпж іе 120 бігУСмзіб СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС гіяиО кО гПкь 
УлиОмж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, еО лПТіСг е гкя ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб гС гкя 
еаіиьрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

60. КУмОкСбжмж, сС гС 31 вТФгкя 2017 ТСзФ екОпПккя УФйж, кО язФ лиОмкжз лСгОмзФ йОє 
лТОбС еОТПєУмТФбОмж лСгОмзСбі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, бжекОпПкСї лФкзмСй 2001.3 УмОммі 2001 
оьСвС КСгПзУФ, еаіиьрФємьУя кО УФйФ зСрміб, сС аФиж лПТПТОХСбОкі е 1 лС 30 Уіпкя 2017 
ТСзФ е лСмСпкжХ кО УлПоіОиькі ТОХФкзж, бігзТжмі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй ліглТжєйУмбОй, сС 
гС 1 Уіпкя 2017 ТСзФ еОУмСУСбФбОиж УлПоіОиькжР ТПджй СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС УмОммі 
209 оьСвС КСгПзУФ, б ФУмОкСбОХ аОкзіб, ОиП кП аіиьрП УФйж, сС йОиО УлТяйСбФбОмжУя кО 
УлПоіОиькжР ТОХФкСз УФа'єзмО УлПоіОиькСвС ТПджйФ СлСгОмзФбОккя евігкС е лСгОмзСбСю 
ебімкіУмю еО вТФгПкь 2016 ТСзФ, зТій ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб. 

МОзП еаіиьрПккя егіРУкюємьУя СгкСТОеСбС еО еОябСю лиОмкжзО лСгОмзФ, лСгОкСю б 
гСбіиькіР нСТйі гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, ТОеСй е зСліяйж лиОмідкжХ гСТФпПкь лиОмкжзО, еОбіТПкжйж б 
ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ аОкзСй, язі лігмбПТгдФюмь мОзП лПТПТОХФбОккя. 

К йПдОХ УФйж мОзСвС еаіиьрПккя лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС лСгОмж гС оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еОябФ, біглСбігкС гС 
язСї мОзі зСрмж лігиявОюмь лПТПТОХФбОккю е ТОХФкзО б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ кО РСвС лСмСпкжР 
ТОХФкСз біглСбігкС гС лФкзмФ 2001.6 УмОммі 2001 оьСвС КСгПзУФ, гия мжХ лиОмкжзіб лСгОмзФ, Ф 
язжХ мОзі зСрмж СаиізСбФюмьУя кО ТОХФкзОХ Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

61. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2023 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії УФа'єзміб зікПйОмСвТОнії, язжй біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
гПТдОбкФ лігмТжйзФ зікПйОмСвТОнії б КзТОїкі" кОгОємьУя гПТдОбкО лігмТжйзО, е ббПеПккя 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб, сС бХСгямь гС УзиОгФ 
кОоіСкОиькСї зікПйОмСвТОніпкСї УлОгсжкж, мО мСбОТіб, лТжекОпПкжХ гия бжзСТжУмОккя Ф 
зікПйОмСвТОніпкіР гіяиькСУмі, сС зиОУжнізФюмьУя еО зСгОйж ККМ ЗДД 3706, 3920 73 10 00, 
3923 40 10 00, 8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405. 

ЙСТягСз, СаУявж мО ФйСбж ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж еОекОпПкжХ Ф оьСйФ 
лФкзмі мСбОТіб бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
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К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє 
мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО б йСйПкм 
ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію мОзжХ мСбОТіб, О мОзСд УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС еОзСкФ. 

62. МжйпОУСбС, гС 1 ижлкя 2018 ТСзФ, кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнж, лПТПгаОпПкі УмОммПю 
1201, УмОммПю 126 оьСвС КСгПзУФ (б пОУмжкі лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь), мО кП 
кОТОХСбФємьУя лПкя, бУмОкСбиПкО ліглФкзмСй 129.1.3 лФкзмФ 129.1 УмОммі 129 оьСвС КСгПзУФ 
(б пОУмжкі лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь), гС бжТСакжзіб ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, сС егіРУкююмь 
лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї ПкПТвії гПТдОбкСйФ ліглТжєйУмбФ "ДкПТвСТжкСз" мО УмОкСй кО 1 
Уіпкя 2016 ТСзФ йОиж лСгОмзСбжР аСТв е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, б мСйФ пжУиі 
ТСеУмТСпПкжР мО/ОаС бігУмТСпПкжР. 

ЙПТПиіз бжТСакжзіб ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, кО язжХ лСржТюємьУя гія оьСвС лФкзмФ, мО 
ЙПТПиіз лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ мОзжйж бжТСакжзОйж ПиПзмТжпкСї ПкПТвії е 1 
ижлкя 2015 ТСзФ мО кП еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

63. ВжзиюпПкС. 
64. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2026 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 

гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО е лСУмОпОккя кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ бжзиюпкС ПиПзмТжпкжйж гбжвФкОйж 
(Сгкжй пж гПзіиьзСйО), сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР ліглСежоії 8701 20 (бжзиюпкС 
УігПиькі мявОпі гия ОбмСйСаіиькжХ кОліблТжпПліб), Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 8703 80 10 10, 
8703 80 90 10, 8704 90 00 00 евігкС е ККМ ЗДД (б мСйФ пжУиі бжТСаиПкжХ б КзТОїкі). 

641. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2026 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО е лСУмОпОккя кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж кСбжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб (Ф мСйФ пжУиі бжТСаиПкжХ б КзТОїкі), 
СУкОсПкжХ гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй еОлОиюбОккяй, сС лТОоююмь 
бжзиюпкС кО УмжУкПкСйФ лТжТСгкСйФ вОеі йПмОкі, еТігдПкСйФ лТжТСгкСйФ вОеі йПмОкі ОаС 
аіСвОеі, сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР ліглСежоії 8701 20, мСбОТкжХ лСежоіяХ 8703, 8704 
евігкС е ККМ ЗДД. 

65. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2025 ТСзФ, зСкмТСиююпжР СТвОк еО еОябСю лиОмкжзО лСгОмзФ 
кОгОє ТСеУмТСпПккя (Тібкжйж пОУмжкОйж) УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь кО мПТйік, 
еОекОпПкжР Ф еОябі лиОмкжзО лСгОмзФ, ОиП кП аіиьрП 24 зОиПкгОТкжХ йіУяоіб, аПе 
кОТОХФбОккя лТСоПкміб, лПкі мО рмТОніб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, лТж ббПеПккі кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж е лСйісПккяй б йжмкжР ТПджй ійлСТмФ СаиОгкОккя мО зСйлиПзмФюпжХ, 
сС зиОУжнізФюмьУя еО мОзжйж мСбОТкжйж лігзОмПвСТіяйж евігкС е ККМ ЗДД: 6902 10 00 00; 
6902 20 99 00; 6903 90 90 00; 8402 11 00 00; 8402 12 00 00; 8402 19 10 00; 8402 19 90 00; 8402 
20 00 00; 8405 10 00 00; 8416 20 80 00; 8417 10 00 00; 8417 20 10 00; 8417 20 90 00; 8417 80 30 
00; 8417 80 50 00; 8417 80 70 00; 8418 69 00 90; 8419 31 00 00; 8419 32 00 00; 8419 39 00 10; 
8419 39 00 90; 8419 40 00 00; 8419 60 00 00; 8419 89 10 00; 8419 89 30 00; 8419 89 98 00; 8420 
10 10 00; 8420 10 30 00; 8420 10 89 10; 8420 10 81 00; 8420 10 89 90; 8421 11 00 00; 8421 19 70 
90; 8421 21 00 00; 8421 39 15 20; 8421 39 25 00; 8421 39 15 59; 8421 39 35 90; 8421 39 15 91; 
8421 39 85 10; 8421 39 15 99; 8421 39 85 90; 8422 20 00 00; 8422 30 00 10; 8422 30 00 91; 8422 
30 00 99; 8422 40 00 10; 8422 40 00 90; 8423 20 10 00; 8423 20 90 00; 8423 30 10 00; 8423 30 90 
00; 8423 81 21 00; 8423 81 80 00; 8423 81 23 00; 8423 81 29 00; 8423 82 20 90; 8423 82 81 00; 
8423 82 20 10; 8423 82 89 10; 8423 82 89 90; 8423 89 20 00; 8423 89 80 00; 8424 82 10 00; 8424 
49 10 00; 8424 82 90 10; 8424 49 90 00; 8424 82 90 90; 8424 89 40 00; 8424 89 70 00; 8426 20 00 
00; 8426 30 00 00; 8428 20 20 00; 8428 20 80 00; 8428 31 00 00; 8428 32 00 00; 8428 33 00 00; 
8428 39 20 00; 8428 39 90 00; 8428 90 71 00; 8428 90 79 00; 8428 90 90 00; 8430 10 00 00; 8430 
31 00 00; 8430 39 00 00; 8430 41 00 00; 8430 49 00 00; 8430 50 00 00; 8430 61 00 00; 8430 69 00 
00; 8434 10 00 00; 8434 20 00 00; 8435 10 00 00; 8436 10 00 00; 8436 21 00 00; 8436 29 00 10; 
8436 29 00 90; 8436 80 10 00; 8436 80 90 00; 8437 10 00 00; 8437 80 00 00; 8438 10 10 00; 8438 
10 90 00; 8438 20 00 00; 8438 30 00 00; 8438 40 00 00; 8438 50 00 00; 8438 60 00 00; 8438 80 10 
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00; 8438 80 91 00; 8438 80 99 00; 8439 10 00 00; 8439 20 00 00; 8439 30 00 00; 8440 10 10 00; 
8440 10 20 00; 8440 10 30 00; 8440 10 40 00; 8440 10 90 00; 8441 10 10 00; 8441 10 20 00; 8441 
10 30 00; 8441 10 70 00; 8441 20 00 00; 8441 30 00 00; 8441 40 00 00; 8441 80 00 00; 8443 11 00 
00; 8443 12 00 00; 8443 13 10 00; 8443 13 31 00; 8443 13 35 00; 8443 13 39 00; 8443 13 90 00; 
8443 14 00 00; 8443 15 00 00; 8443 16 00 00; 8443 17 00 00; 8443 19 20 00; 8443 19 40 00; 8443 
19 70 00; 8444 00 10 00; 8444 00 90 00; 8445 11 00 00; 8445 12 00 00; 8445 13 00 00; 8445 19 00 
00; 8445 20 00 00; 8445 30 00 00; 8445 40 00 00; 8445 90 00 00; 8446 10 00 00; 8446 21 00 00; 
8446 29 00 00; 8446 30 00 00; 8447 11 00 00; 8447 12 00 00; 8447 20 20 00; 8447 20 80 00; 8447 
90 00 00; 8449 00 00 00; 8451 10 00 00; 8451 21 00 00; 8451 29 00 00; 8451 30 00 00; 8451 40 00 
00; 8451 50 00 00; 8451 80 10 00; 8451 80 30 00; 8451 80 80 00; 8452 21 00 00; 8452 29 00 00; 
8453 10 00 00; 8453 20 00 00; 8453 80 00 00; 8454 10 00 10; 8454 10 00 90; 8454 20 00 00; 8454 
30 10 00; 8454 30 90 00; 8455 10 00 00; 8455 21 00 00; 8455 22 00 00; 8456 11 10 00; 8456 11 90 
00; 8456 12 10 00; 8456 12 90 00; 8456 20 00 00; 8456 30 11 00; 8456 30 19 00; 8456 30 90 00; 
8456 40 00 00; 8456 50 00 00; 8456 90 00 00; 8457 10 10 00; 8457 10 90 00; 8457 20 00 00; 8457 
30 10 00; 8457 30 90 00; 8458 11 20 00; 8458 11 41 00; 8458 11 49 00; 8458 11 80 00; 8458 19 00 
10; 8458 19 00 90; 8458 91 20 00; 8458 91 80 00; 8458 99 00 00; 8459 10 00 00; 8459 21 00 00; 
8459 29 00 00; 8459 31 00 00; 8459 39 00 00; 8459 41 00 00; 8459 49 00 00; 8459 51 00 00; 8459 
59 00 00; 8459 61 10 00; 8459 61 90 00; 8459 69 10 00; 8459 69 90 00; 8459 70 00 00; 8460 12 00 
10; 8460 19 00 00; 8460 23 00 00; 8460 22 00 00; 8460 24 00 00; 8460 29 10 00; 8460 29 90 00; 
8460 31 00 00; 8460 39 00 00; 8460 40 10 10; 8460 40 10 90; 8460 40 90 00; 8460 90 00 10; 8460 
12 00 90; 8460 90 00 90; 8461 20 00 00; 8461 30 10 00; 8461 30 90 00; 8461 40 11 00; 8461 40 19 
00; 8461 40 31 00; 8461 40 39 00; 8461 40 71 00; 8461 40 79 00; 8461 40 90 00; 8461 50 11 00; 
8461 50 19 00; 8461 50 90 00; 8461 90 00 00; 8462 10 10 00; 8462 10 90 00; 8462 21 10 00; 8462 
21 80 00; 8462 29 10 00; 8462 29 91 00; 8462 29 98 00; 8462 31 00 00; 8462 39 10 00; 8462 39 91 
00; 8462 39 99 00; 8462 41 10 00; 8462 41 90 00; 8462 49 10 00; 8462 49 90 00; 8462 91 20 00; 
8462 91 80 00; 8462 99 20 00; 8462 99 80 00; 8463 10 10 00; 8463 10 90 00; 8463 20 00 00; 8463 
30 00 00; 8463 90 00 00; 8464 10 00 00; 8464 20 11 00; 8464 20 19 00; 8464 20 80 00; 8464 90 00 
00; 8465 10 10 00; 8465 10 90 00; 8465 91 10 00; 8465 91 20 00; 8465 20 00 10; 8465 91 90 00; 
8465 92 00 00; 8465 20 00 20; 8465 93 00 00; 8465 20 00 30; 8465 20 00 40; 8465 94 00 00; 8465 
20 00 51; 8465 95 00 10; 8465 20 00 59; 8465 95 00 90; 8465 20 00 70; 8465 96 00 00; 8465 99 00 
10; 8465 20 00 90; 8465 99 00 90; 8468 20 00 00; 8468 80 00 00; 8474 10 00 00; 8474 20 00 00; 
8474 31 00 00; 8474 32 00 00; 8474 39 00 00; 8474 80 10 00; 8474 80 90 00; 8475 10 00 00; 8475 
21 00 00; 8475 29 00 00; 8477 10 00 00; 8477 20 00 00; 8477 30 00 00; 8477 40 00 00; 8477 51 00 
00; 8477 59 10 10; 8477 59 10 90; 8477 59 80 00; 8477 80 11 00; 8477 80 19 00; 8477 80 91 00; 
8477 80 93 00; 8477 80 95 00; 8477 80 99 00; 8478 10 00 00; 8479 20 00 00; 8479 30 10 00; 8479 
30 90 00; 8479 40 00 00; 8479 50 00 00; 8479 60 00 00; 8479 81 00 00; 8479 82 00 00; 8479 89 30 
00; 8479 89 60 10; 8479 89 60 90; 8479 89 70 00; 8479 89 97 10; 8479 89 97 20; 8479 89 97 30; 
8479 89 97 50; 8480 10 00 00; 8480 20 00 00; 8480 30 10 00; 8480 30 90 00; 8480 41 00 00; 8480 
49 00 00; 8480 50 00 00; 8480 60 00 00; 8480 71 00 10; 8480 71 00 90; 8480 79 00 00; 8486 10 00 
00; 8486 20 00 10; 8486 20 00 90; 8486 30 00 10; 8486 30 00 30; 8486 30 00 50; 8486 30 00 91; 
8486 30 00 99; 8486 40 00 00; 8502 12 00 90; 8502 13 20 90; 8502 13 40 90; 8502 13 80 90; 8502 
20 40 90; 8502 20 60 90; 8502 20 80 90; 8502 31 00 00; 8502 39 20 90; 8502 39 80 90; 8502 40 00 
90; 8504 21 00 00; 8504 22 10 00; 8504 22 90 00; 8504 23 00 00; 8504 34 00 00; 8504 50 20 90; 
8504 50 95 90; 8514 10 10 00; 8514 10 80 00; 8514 20 10 00; 8514 20 80 00; 8514 30 80 10; 8514 
30 20 00; 8514 30 80 90; 8514 40 00 00; 8515 11 00 00; 8515 19 10 00; 8515 19 90 00; 8515 21 00 
00; 8515 29 00 00; 8515 31 00 00; 8515 39 13 00; 8515 39 18 00; 8515 39 90 00; 8515 80 10 00; 
8515 80 90 00; 8537 10 10 00; 8537 10 91 00; 8537 10 95 00; 8537 10 98 90; 8537 20 91 00; 8537 
20 99 00; 8543 10 00 00; 8543 20 00 00; 8543 30 40 00; 8543 30 70 00; 9011 10 10 00; 9011 10 90 
00; 9011 20 10 00; 9011 20 90 00; 9011 80 00 00; 9012 10 10 00; 9012 10 90 00; 9013 20 00 00; 
9013 80 20 00; 9013 80 30 00; 9013 80 90 00; 9024 10 20 10; 9024 10 40 10; 9024 10 80 00; 9024 
10 20 90; 9024 10 40 90; 9024 80 11 00; 9024 80 19 00; 9024 80 90 00; 9030 10 00 00; 9030 20 00 
00; 9030 31 00 00; 9030 32 00 00; 9030 33 20 00; 9030 33 30 00; 9030 33 80 00; 9030 39 00 00; 
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9030 40 00 00; 9030 82 00 00; 9030 84 00 00; 9030 89 30 00; 9030 89 90 00; 9031 10 00 00; 9031 
20 00 00; 9031 41 00 00; 9031 49 10 00; 9031 49 90 00; 9031 80 20 10; 9031 80 20 20; 9031 80 80 
00; 9031 80 20 90; 9032 10 20 00; 9032 10 80 00; 9032 20 00 00; 9032 81 00 00; 9032 89 00 00; 
7309 00 59 00; 8517 61 00 00; 8517 62 00 00; 8517 70 00 90; 8517 70 00 19; 8507 20 80 90; 8471 
41 00 00; 8471 49 00 00; 8471 70 50 00; 8504 40 30 00. 

ЙТж кОгОккі ТСеУмТСпПккя УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь кСТйж УмОммі 100 оьСвС 
КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ЙСТягСз кОгОккя ТСеУмТСпПккя УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО еОУмСУФбОккя 
еОаПелПпПккя біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЗОижрСз УФйж еСаСб'яеОкь іе УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лігиявОє еОаПелПпПккю 
бжзСкОккя біглСбігкС гС ТСегіиФ X ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж ОаС аОкзібУьзСю вОТОкмією, 
бжгОкСю біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, зТій бжлОгзіб, зСиж еОижрСз УФйж 
еСаСб'яеОкь іе УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лігиявОє еОаПелПпПккю бжзСкОккя 
рияХСй еОУмОбж СаиОгкОккя мО зСйлиПзмФюпжХ, сС ббСежмьУя біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ. 
КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж йОє лТОбС бУмОкСбжмж бжлОгзж, зСиж еОижрСз УФйж еСаСб'яеОкь 
іе УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лігиявОє еОаПелПпПккю бжзСкОккя рияХСй еОУмОбж 
СаиОгкОккя мО зСйлиПзмФюпжХ, сС ббСежмьУя біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ. 

К ТОеі кПбжзСкОккя лиОмкжзСй Ф бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй УмТСзж еСаСб'яеОкь еі 
УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОаПелПпПкжХ біглСбігкС гС ТСегіиФ X ЖжмкСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж, зСкмТСиююпжР СТвОк кОлТОбияє вОТОкмФ лжУьйСбФ бжйСвФ лТС УлиОмФ УФйж 
лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь кОУмОккя вОТОкміРкСвС 
бжлОгзФ. ГОТОкм еСаСб'яеОкжР кП ліекірП мТьСХ аОкзібУьзжХ гкіб ліУия гкя СмТжйОккя 
бжйСвж мО гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь кОУмОккя вОТОкміРкСвС бжлОгзФ, лПТПТОХФбОмж 
кОиПдкФ УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ. К ТОеі лСТФрПккя 
УмТСзФ лПТПТОХФбОккя зСрміб Ф ТОХФкСз УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС 
бжйСвж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ вОТОкм кПУП біглСбігОиькіУмь біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 
К ТОеі кПУлиОмж вОТОкмСй зСрміб еО кОгОкжйж кжй вОТОкміяйж УФйж мОзжХ зСрміб 
УмявФюмьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. ДС лТОбСбігкСУжк, лСб'яеОкжХ е 
бжгОпПю вОТОкміР, бжзСкОккяй вОТОкмОйж еСаСб'яеОкь і лТжлжкПккяй вОТОкмії, 
еОУмСУСбФюмьУя мОзСд лСиСдПккя еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж лТС аОкзж і аОкзібУьзФ 
гіяиькіУмь, ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі кОгОккя нікОкУСбжХ лСУиФв мО 
ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж б пОУмжкі, сС кП бТПвФиьСбОкО ожй КСгПзУСй. 

ЛФйж лСгОмзФ, УлиОпПкі е ФТОХФбОккяй бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй, бзиюпОюмьУя 
лиОмкжзСй гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ Ф ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі, б язСйФ аФиС 
УлиОпПкС лСгОмСз гС аюгдПмФ. 

ИаиОгкОккя мО зСйлиПзмФюпі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лиОмкжзСй лСгОмзіб 
гия биОУкСвС бжТСакжомбО кО мПТжмСТії КзТОїкж. 

К ТОеі лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзФ ФйСб ТСеУмТСпПккя, еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю, 
лТСгОд еОУмОбиПкСвС йОРкО мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзФ егіРУкюємьУя е бжзСТжУмОккяй 
гбСТібкПбСї ПиПзмТСккСї мСТвСбСї УжУмПйж (ДМЛ) Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. ДиПзмТСккО мСТвСбО УжУмПйО - гбСТібкПбО ікнСТйОоіРкС-
мПиПзСйФкізОоіРкО УжУмПйО, сС УзиОгОємьУя е оПкмТОиькСї аОеж гОкжХ мО ПиПзмТСккжХ 
йОРгОкпжзіб, язі беОєйСгіюмь пПТПе ікмПТнПРУ лТСвТОйФбОккя гСгОмзіб, язжР кОгОємьУя Ф 
бжвиягі зСгФ е бігзТжмжй гСУмФлСй мО бжекОпОє нФкзоіСкОиькіУмь ПиПзмТСккСї мСТвСбСї 
УжУмПйж. 

ЙиОмкжзж лСгОмзіб, язжй кОгОкС ТСеУмТСпПккя евігкС е лФкзмОйж 58 і 59 оьСвС лігТСегіиФ 
гС гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж мО гПязжХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС еОаПелПпПккя еаОиОкУСбОкСУмі 
аюгдПмкжХ кОгХСгдПкь Ф 2018 ТСоі", йОюмь лТОбС ейікжмж еОаПелПпПккя бжзСкОккя 
еСаСб'яеОкь еі УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, кОгОкП зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ 
біглСбігкС гС ТСегіиФ X ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, кО лПТПгаОпПкП ожй лФкзмСй 
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еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОкь еі УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь аОкзібУьзСю 
вОТОкмією, бжгОкСю біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, ОаС еОУмОбСю. 

КСеУмТСпПккя УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь евігкС е ожй лФкзмСй кП кОгОємьУя лТж 
ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ СаиОгкОккя, язсС бСкС 
йОє лСХСгдПккя е зТОїкж, бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй КзТОїкж мО/ОаС 
бжекОкСї гПТдОбСю-ОвТПУСТСй лС бігкСрПккю гС КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС 
ббСежмьУя е мПТжмСТії мОзСї гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй КзТОїкж. 

К ТОеі бігпФдПккя, лПТПгОпі б СТПкгФ, УФаСТПкгФ пж лПТПгОпі лТОбО бСиСгіккя, 
зСТжУмФбОккя б ікржР УлСУіа СаиОгкОккя мО зСйлиПзмФюпжХ, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй лФкзмСй, лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж 
лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП 
лСТФрПккя, Ф УФйі, ТСеТОХСбОкіР яз лСежмжбкО Тіекжоя йід УФйСю лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО іе еОекОпПкжХ СлПТОоіР Ф йСйПкм ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб 
аПе еОУмСУФбОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй, мО нОзмжпкС 
УлиОпПкСю УФйСю, О мОзСд УлиОмжмж лПкю, кОТОХСбОкФ кО мОзФ УФйФ лСгОмзФ, бжХСгяпж іе 
120 бігУСмзіб СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС гіяиО кО гПкь УлиОмж 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, еО лПТіСг е гкя ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб гС гкя еаіиьрПккя 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. 

66. ДС 26 мТОбкя 2018 ТСзФ гС СлПТОоіР іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб, 
еОекОпПкжХ б ОаеОоОХ гТФвСйФ і мТПмьСйФ лФкзмФ 43 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі 
лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, еОУмСУСбФюмьУя: 

 ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь Ф ТОеі лСйісПккя мОзжХ 
мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ; 

 ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь Ф ТОеі 
лСйісПккя мОзжХ мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя. 

К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
УлиОмжмж УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, кО язФ аФиС кОгОкП мОзП ебіиькПккя ОаС ФйСбкП 
лСбкП ебіиькПккя, мО лПкю, кОТОХСбОкФ біглСбігкС гС УмОммі 129 оьСвС КСгПзУФ, 
ТСеТОХСбОкФ е гкя кОгОккя ебіиькПккя ОаС ФйСбкСвС лСбкСвС ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя. 

67. МжйпОУСбС, гС 26 мТОбкя 2018 ТСзФ бзиюпкС, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е лСУмОпОккя (кОгОккя) КЄЛА ОаС юТжгжпкжйж 
СУСаОйж, ФлСбкСбОдПкжйж КЄЛА кО егіРУкПккя СТвОкіеОоіРкжХ еОХСгіб мО/ОаС лТСбПгПккя 
нікОиькжХ йОмпіб Йівж пПйліСкіб КЄЛА мО Йівж пПйліСкіб КЄЛА УПТПг дікСз УПеСкФ 
2017/2018, збжмзіб мО лСУиФв, сС є їХ кПбіг'єйкСю пОУмжкСю. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ мПТйік "КЄЛА" бджбОємьУя Ф екОпПккі "ЛСюе єбТСлПРУьзжХ 
нФмаСиькжХ ОУСоіОоіР". 

68. КУмОкСбжмж, сС е 1 Уіпкя 2019 ТСзФ лС 30 пПТбкя 2019 ТСзФ кП є Са'єзмСй 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж мСбОТіб, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 150 єбТС гия 
СгкСвС СгПТдФбОпО - ніежпкСї СУСаж б СгкіР гПлПрі біг СгкСвС біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ 
лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ ОаС б СгкСйФ бОкмОді ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО біг СгкСвС 
біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ. 

З 1 Уіпкя 2019 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ кСТйж лФкзмФ 180.21 УмОммі 180 мО ліглФкзміб 
191.1.3 і 191.1.4 лФкзмФ 191.1 УмОммі 191 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 

З 1 ижлкя 2019 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ кОТОХФбОккя мО УлиОмО лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь Ф ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО 
ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 100 єбТС 
гия СгкСвС СгПТдФбОпО - ніежпкСї СУСаж б СгкіР гПлПрі біг СгкСвС біглТОбкжзО Ф 
йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ ОаС б СгкСйФ бОкмОді ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО біг 
СгкСвС біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, егіРУкююмьУя Ф лСТягзФ 
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кОТОХФбОккя мО УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, бжекОпПкСйФ Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж 
лТж ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-
біглТОбиПккяХ, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 150 єбТС гия СгкСвС 
СгПТдФбОпО - ніежпкСї СУСаж б СгкіР гПлПрі біг СгкСвС біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ 
лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ ОаС б СгкСйФ бОкмОді ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО біг СгкСвС 
біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ. 

69. МжйпОУСбС, гС 1 збімкя 2019 ТСзФ, лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, сС бжкжзиж Ф лСУмОпОиькжзО ПиПзмТжпкСї ПкПТвії кО гОмФ СмТжйОккя біг лСзФлоя 
лСлПТПгкьСї СлиОмж еО ПиПзмТжпкФ ПкПТвію, нОзмжпкП лСУмОпОккя язСї егіРУкюбОмжйПмьУя 
кСбжй лСУмОпОиькжзСй ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, Ф мСйФ пжУиі лСУмОпОиькжзСй ФкібПТУОиькжХ 
лСУиФв, лігиявОюмь зСТжвФбОккю кО гОмФ лПТПТОХФбОккя лСУмОпОиькжзСй ПиПзмТжпкСї 
ПкПТвії вТСрСбжХ зСрміб, СмТжйОкжХ біг лСзФлоя яз лСлПТПгкя СлиОмО, кСбСйФ 
лСУмОпОиькжзФ ПиПзмТжпкСї ПкПТвії кО лігУмОбі ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї, УзиОгПкСвС мО еОТПєУмТСбОкСвС б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ б 
еОвОиькСйФ лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

70. З йПмСю бжзСкОккя еСаСб'яеОкь сСгС бігСзТПйиПккя гіяиькСУмі е мТОкУлСТмФбОккя 
лТжТСгкСвС вОеФ мО сСгС еОаПелПпПккя гіяиькСУмі СлПТОмСТО вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж, 
беямжХ КзТОїкСю біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТОмжнізОоію ЙТСмСзСиФ лТС 
лТжєгкОккя КзТОїкж гС ДСвСбСТФ лТС еОУкФбОккя ДкПТвПмжпкСвС ЛлібмСбОТжУмбО", 
мжйпОУСбС: 

1) гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь 
СлПТОоії е лПТПгОпі е аОиОкУФ лиОмкжзО лСгОмзФ кО аОиОкУ ікрСї юТжгжпкСї СУСаж, 100 
бігУСмзіб зСТлСТОмжбкжХ лТОб Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСї аПелСУПТПгкьС ОаС 
СлСУПТПгзСбОкС кОиПдОмь гПТдОбі, ОаС кО аОиОкУ СТвОкО гПТдОбкСї биОгж йОРкО 
(СУкСбкжХ еОУСаіб, кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб, кПеОбПТрПкжХ зОлімОиькжХ ікбПУмжоіР, ікржХ 
кПСаСТСмкжХ Озмжбіб), сС лПТПаФбОє Ф гПТдОбкіР биОУкСУмі Ф УзиОгі йОвіУмТОиькжХ 
вОеСлТСбСгіб мО бУіХ Са'єзміб і УлСТФг, лСб'яеОкжХ е кжйж єгжкжй мПХкСиСвіпкжй лТСоПУСй, і 
бжзСТжУмСбФємьУя гия еОаПелПпПккя мТОкУлСТмФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ йОвіУмТОиькжйж 
вОеСлТСбСгОйж мО гіяиькСУмі СлПТОмСТО вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж. ЙТж оьСйФ кСТйж 
лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 мО УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя; 

2) гС 1 Уіпкя 2022 ТСзФ, еО СлПТОоіяйж е лСУмОпОккя йОРкО юТжгжпкСї СУСаж, язП кП 
лПТПаФбОє Ф гПТдОбкіР пж зСйФкОиькіР биОУкСУмі (СУкСбкжХ еОУСаіб, кПйОмПТіОиькжХ 
Озмжбіб, кПеОбПТрПкжХ зОлімОиькжХ ікбПУмжоіР, ікржХ кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, еОлОУіб) і 
бжзСТжУмСбФємьУя гия еОаПелПпПккя мТОкУлСТмФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ йОвіУмТОиькжйж 
вОеСлТСбСгОйж мО гіяиькСУмі СлПТОмСТО вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж, гОмО бжкжзкПккя 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО лСгОмзСбСвС зТПгжмФ бжекОпОємьУя еО зОУСбжй йПмСгСй. 

ЗСТйО ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС ліглФкзмФ лСржТюємьУя кО СлПТОоії, еО язжйж гОмО 
бжкжзкПккя лПТрСї е лСгіР, бжекОпПкжХ лФкзмСй 187.1 УмОммі 187 мО лФкзмСй 198.2 УмОммі 
198 оьСвС КСгПзУФ, лТжлОгОє кО ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж гС 1 Уіпкя 2022 ТСзФ; 

3) гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ, кП ббОдОюмьУя лСУмОпОккяй мСбОТіб (лСУиФв) СлПТОоії е кОгОккя 
(лПТПгОпі) мО лСбПТкПккя еО гСвСбСТСй лСежзж лТжТСгкСвС вОеФ, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия 
еОаПелПпПккя гіяиькСУмі е мТОкУлСТмФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ йОвіУмТОиькжйж 
вОеСлТСбСгОйж. 

ЙПТПиізж йОРкО, еОекОпПкСвС Ф ліглФкзмОХ 1 і 2 оьСвС лФкзмФ, О мОзСд лПТПиіз УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя (лСежзСгОбоіб) іе еОекОпПккяй СаУявіб лТжТСгкСвС вОеФ б оіияХ 
еОУмСУФбОккя ліглФкзмФ 3 оьСвС лФкзмФ еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

71. МжйпОУСбС, кО лПТіСг, сС еОзікпФємьУя СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй йіУяоя, б язСйФ 
еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії 
КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж 
(COVID-19), ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е 
ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО/ОаС СлПТОоії е лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж мСбОТіб (Ф мСйФ пжУиі иізОТУьзжХ еОУСаіб, йПгжпкжХ бжТСаіб мО/ОаС йПгжпкСвС 
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СаиОгкОккя), кПСаХігкжХ гия бжзСкОккя еОХСгіб, УлТяйСбОкжХ кО еОлСаівОккя бжкжзкПккю і 
лСржТПккю, иСзОиіеОоію мО иізбігОоію УлОиОХіб, ПлігПйіР мО лОкгПйіР зСТСкОбіТФУкСї 
ХбСТСаж (COVID-19), лПТПиіз язжХ бжекОпПкС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К ТОеі егіРУкПккя СлПТОоіР, ебіиькПкжХ біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, лСиСдПккя лФкзмФ 
198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ мО лСиСдПккя УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя 
сСгС мОзжХ СлПТОоіР. 

ЗСТйж оьСвС лФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя гС СлПТОоіР, егіРУкПкжХ лСпжкОюпж е 17 аПТПекя 
2020 ТСзФ. 

71. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е аПеСлиОмкСї лПТПгОпі Ф бСиСгіккя і зСТжУмФбОккя мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб мСбОТкжХ лСежоіР 8702 мО 8703 евігкС е ККМ ЗДД гия СУіа е ікбОиігкіУмю, Ф мСйФ 
пжУиі гімПР е ікбОиігкіУмю, мО ікржХ ліиьвСбжХ зОмПвСТіР кОУПиПккя, бжекОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, еО лПТПиізСй, еОмбПТгдПкжй КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, О 
мОзСд мТОкУлСТмкі еОУСаж УлПоіОиькСвС лТжекОпПккя (рбжгзО йПгжпкО гСлСйСвО мО гия 
лСмТПа оПкмТОиькжХ СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФюмь гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТОХ 
ожбіиькСвС еОХжУмФ, ТямФбОиькСї УлТОбж, лСдПдкСї і мПХкСвПккСї аПелПзж). 

К ТОеі лСТФрПккя оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС їХ бігпФдПккя 
кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСТФрПккя, кО 
УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО б йСйПкм аПеСлиОмкСї лПТПгОпі 
мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, О мОзСд УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЙСТягСз СаиізФ аПеСлиОмкС лПТПгОкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО зСкмТСию еО їХ оіиьСбжй 
бжзСТжУмОккяй бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

72. МжйпОУСбС, кО лПТіСг, сС еОзікпФємьУя СУмОккій пжУиСй йіУяоя, б язСйФ 
еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, сС еОлТСбОгдПкжР КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО 
мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), СлПТОоії, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 71 
оьСвС лігТСегіиФ мО/ОаС ліглФкзмСй 197.1.15 лФкзмФ 197.1 УмОммі 197 оьСвС КСгПзУФ, сС 
егіРУкПкі вТСйОгУьзжйж Са'єгкОккяйж мО/ОаС аиОвСгіРкжйж СТвОкіеОоіяйж, кП 
бзиюпОюмьУя мОзжйж вТСйОгУьзжйж Са'єгкОккяйж ОаС аиОвСгіРкжйж СТвОкіеОоіяйж лТж 
СаТОХФкзФ еОвОиькСї УФйж, бжекОпПкСї УмОммПю 181 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗСТйж оьСвС лФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя гС СлПТОоіР, егіРУкПкжХ лСпжкОюпж е 17 аПТПекя 
2020 ТСзФ. 

72. КУмОкСбжмж, сС Ф лПТіСг е 1 Уіпкя 2016 ТСзФ лС 1 июмСвС 2020 ТСзФ гС СлПТОоіР е 
лСУмОпОккя мСбОТіб/лСУиФв кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, лПТПгаОпПкжХ гия вФйОкімОТкСї 
гСлСйСвж, кОгОкСї б КзТОїкі гжлиСйОмжпкжйж лТПгУмОбкжомбОйж, зСкУФиьУьзжйж 
ФУмОкСбОйж ікСеПйкжХ гПТдОб і лТПгУмОбкжомбОйж йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР б КзТОїкі 
евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС вФйОкімОТкФ гСлСйСвФ", еОУмСУСбФємьУя лСТягСз ебіиькПккя 
біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, бУмОкСбиПкжР лФкзмСй 197.2 УмОммі 197 
оьСвС КСгПзУФ. 

73. ОмТОнж еО лСТФрПккя лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь вТОкжпкСвС УмТСзФ 
гия ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС мОзСї лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, лПТПгаОпПкСвС УмОммПю 201 оьСвС 
КСгПзУФ, еО СлПТОоіяйж, сС ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, 
СлПТОоіяйж, сС СлСгОмзСбФюмьУя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь еО кФиьСбСю УмОбзСю, 
СлПТОоіяйж, сС кП лПТПгаОпОюмь кОгОккя лСгОмзСбСї кОзиОгкСї СмТжйФбОпФ (лСзФлою), О 
мОзСд лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ 
Ф ТОеі егіРУкПккя СлПТОоіР, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж "О" - "в" лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС 
КСгПзУФ, мО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ, мО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, 
УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС 
ОаеОоФ СгжкОгоямСвС лФкзмФ 201.4 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, мО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, 
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УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, кОТОХСбОкі лиОмкжзОй лСгОмзіб лТСмявСй 
лПТіСгФ е 1 Уіпкя 2017 ТСзФ гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік 
гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС бгСУзСкОиПккя ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, ФУФкПккя 
мПХкіпкжХ мО иСвіпкжХ кПФевСгдПкСУмПР Ф лСгОмзСбСйФ еОзСкСгОбУмбі", УмТСз УлиОмж 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь еО язжйж кП кОУмОб ОаС вТСрСбі еСаСб'яеОккя еО язжйж кПФевСгдПкі 
(біглСбігкі лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя екОХСгямьУя б лТСоПгФТі ОгйікіУмТОмжбкСвС 
ОаС УФгСбСвС СУзОТдПккя мО вТСрСбі еСаСб'яеОккя еО кжйж кП УлиОпПкС) УмОкСй кО гОмФ 
кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж 
сСгС бгСУзСкОиПккя ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, ФУФкПккя мПХкіпкжХ мО иСвіпкжХ 
кПФевСгдПкСУмПР Ф лСгОмзСбСйФ еОзСкСгОбУмбі", еОУмСУСбФюмьУя б ТСейіТі 1 бігУСмзО 
СаУявФ лСУмОпОккя (аПе лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь), ОиП кП аіиьрП 510 вТжбПкь. 

ОмТОнж, еОУмСУСбОкі пПТПе бігУФмкіУмь ТПєУмТОоії лТСмявСй вТОкжпкСвС УмТСзФ, 
лПТПгаОпПкСвС УмОммПю 201 оьСвС КСгПзУФ, лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ еО 
СлПТОоіяйж, сС ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, СлПТОоіяйж, 
сС СлСгОмзСбФюмьУя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь еО кФиьСбСю УмОбзСю, СлПТОоіяйж, сС 
кП лПТПгаОпОюмь кОгОккя лСгОмзСбСї кОзиОгкСї СмТжйФбОпФ (лСзФлою), О мОзСд лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ Ф ТОеі егіРУкПккя 
СлПТОоіР, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж "О" - "в" лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ, мО 
ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, 
УзиОгПкСї біглСбігкС гС УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ, мО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, УзиОгПкСвС 
гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї біглСбігкС гС ОаеОоФ 
СгжкОгоямСвС лФкзмФ 201.4 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, мО ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, 
УзиОгПкСвС гС мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, кОТОХСбОкі лиОмкжзОй лСгОмзіб лТСмявСй 
лПТіСгФ е 1 Уіпкя 2017 ТСзФ гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік 
гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС бгСУзСкОиПккя ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, ФУФкПккя 
мПХкіпкжХ мО иСвіпкжХ кПФевСгдПкСУмПР Ф лСгОмзСбСйФ еОзСкСгОбУмбі", УмТСз УлиОмж 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь еО язжйж кП кОУмОб ОаС вТСрСбі еСаСб'яеОккя еО язжйж кПФевСгдПкі 
(біглСбігкі лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя екОХСгямьУя б лТСоПгФТі ОгйікіУмТОмжбкСвС 
ОаС УФгСбСвС СУзОТдПккя мО вТСрСбі еСаСб'яеОккя еО кжйж кП УлиОпПкС) УмОкСй кО гОмФ 
кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж 
сСгС бгСУзСкОиПккя ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, ФУФкПккя мПХкіпкжХ мО иСвіпкжХ 
кПФевСгдПкСУмПР Ф лСгОмзСбСйФ еОзСкСгОбУмбі", еОУмСУСбФюмьУя б ТСейіТі 2,5 бігУСмзО 
СаУявФ лСУмОпОккя (аПе лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь), ОиП кП аіиьрП 1700 вТжбПкь. 

КСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй ТПєУмТОоії лиОмкжзО лСгОмзФ егіРУкює лПТПТОХФкСз УФйж 
рмТОнФ і кОгУжиОє (бТФпОє) мОзСйФ лиОмкжзФ кСбП лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя. 
ЙСлПТПгкє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ббОдОємьУя УзОУСбОкжй (бігзижзОкжй). 

731. КУмОкСбжмж, сС гия лиОмкжзіб лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, язі УлиОпФюмь єгжкжР 
лСгОмСз мО еОУмСУСбФюмь збОТмОиькжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг, СУмОккій збОТмОиькжй 
ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй гия лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь є гТФвжР збОТмОи 2020 ТСзФ. 

ЙПТржй йіУяпкжй ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гия 
мОзжХ лиОмкжзіб є ижлПкь 2020 ТСзФ. 

74. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ, е йПмСю еОаПелПпПккя нікОкУФбОккя бжгОмзіб еО 
лТСвТОйОйж, лПТПгаОпПкжйж лФкзмОйж 31 - 33 УмОммі 14 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ДПТдОбкжР 
аюгдПм КзТОїкж кО 2020 Тіз", ліг пОУ ТСеТОХФкзФ лСзОекжзО ∑ЙСлКОХ бТОХСбФємьУя УФйО 
зСрміб, еОТОХСбОкО кО ТОХФкСз лФаиіпкСвС ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО "КзТкОнмО" Ф УжУмПйі 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь е ТОХФкзіб лФаиіпкСвС 
ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО "КзТкОнмО", бігзТжмжХ Ф біглСбігкжХ СТвОкОХ, сС егіРУкююмь 
зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, гия лТСбПгПккя беОєйСТСеТОХФкзіб, 
УнСТйСбОкО гия еОаПелПпПккя кОгХСгдПкь гС УлПоіОиькСвС нСкгФ гПТдОбкСвС аюгдПмФ 
біг лФаиіпкСвС ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО "КзТкОнмО", бжекОпПкжХ лФкзмОйж 13 (Ф пОУмжкі 
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лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ еО лСгОмзСбжйж еСаСб'яеОккяйж е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, еОгПзиОТСбОкжйж еО ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж, лСпжкОюпж е ижлкя 2015 ТСзФ / III 
збОТмОиФ 2015 ТСзФ, сС лігиявОиж УлиОмі гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ) мО 15 УмОммі 11 ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС ДПТдОбкжР аюгдПм КзТОїкж кО 2020 Тіз". 

ЙСТягСз лСлСбкПккя ТОХФкзФ б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь е ТОХФкзіб лиОмкжзіб, бігзТжмжХ Ф біглСбігкжХ СТвОкОХ, сС егіРУкююмь 
зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, гия лТСбПгПккя беОєйСТСеТОХФкзіб еО 
ТОХФкСз кОгХСгдПкь, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 13 мО 15 УмОммі 11 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
ДПТдОбкжР аюгдПм КзТОїкж кО 2020 Тіз", О мОзСд лСТягСз мО УмТСзж лПТПТОХФбОккя зСрміб 
е ТОХФкзФ лиОмкжзО Ф УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гС 
УлПоіОиькСвС нСкгФ гПТдОбкСвС аюгдПмФ еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

74. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2023 ТСзФ, СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв іе мжйпОУСбСвС 
ТСейісФбОккя (лТСджбОккя), сС кОгОюмьУя вСмПияйж і лСгіакжйж еОУСаОйж мжйпОУСбСвС 
ТСейісФбОккя (зиОУ 55.10 вТФлО 55 КВДД ДК 009:2010), СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю Ф 
ТСейіТі 7 бігУСмзіб. 

75. МжйпОУСбС, кО лПТіСг ТПОиіеОоії ДСвСбСТФ йід КТягСй КзТОїкж мО КТягСй КПУлФаиізж 
ЙСиьсО лТС кОгОккя зТПгжмФ кО ФйСбОХ лСб'яеОкСї гСлСйСвж біг 9 бПТПУкя 2015 ТСзФ, 
ТОмжнізСбОкСвС ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ТОмжнізОоію ДСвСбСТФ йід КТягСй КзТОїкж мО 
КТягСй КПУлФаиізж ЙСиьсО лТС кОгОккя зТПгжмФ кО ФйСбОХ лСб'яеОкСї гСлСйСвж", еО 
кФиьСбСю УмОбзСю лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь СлСгОмзСбФюмьУя СлПТОоії е лСУмОпОккя 
мСбОТіб/лСУиФв кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, сС егіРУкююмьУя аПелСУПТПгкьС бжзСкОбояйж, 
еОТПєУмТСбОкжйж б КПУлФаиіоі ЙСиьсО, мО їХ лТПгУмОбкжомбОйж, еОТПєУмТСбОкжйж кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, біглСбігкС гС зСкмТОзміб, ФзиОгПкжХ кО бжзСкОккя еОекОпПкСвС 
ДСвСбСТФ іе еОйСбкжзОйж лТСПзміб е ТСеаФгСбж лТжзСТгСккСї гСТСдкьСї ікнТОУмТФзмФТж мО 
СаиОрмФбОккя лФкзміб лТСлФУзФ ФзТОїкУьзС-лСиьУьзСвС зСТгСкФ мО ікржХ лТСПзміб, сС 
аФгФмь лСвСгдПкі ДСвСбіТкжйж ЛмСТСкОйж мО нікОкУФбОмжйФмьУя б ТОйзОХ СзТПйжХ 
зСкмТОзміб йід ПзУлСТмПТОйж е ЙСиьсі мО юТжгжпкжйж СУСаОйж - ТПежгПкмОйж КзТОїкж. 

76. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2035 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ 
кСбСвС ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) мО зСйлиПзмФюпжХ бжТСаіб гС кьСвС, бжекОпПкжХ Ф 
ліглФкзмі 15 лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж, сС ббСеямьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ - ікбПУмСТСй іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж бжзиюпкС 
гия ТПОиіеОоії ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж кО бжзСкОккя УлПоіОиькСвС 
ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ. 

ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, лПТПгаОпПкП ОаеОоСй 
лПТржй оьСвС лФкзмФ, еОУмСУСбФємьУя б йПдОХ УмТСзФ ТПОиіеОоії ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ мО 
кПбжзСТжУмОкСвС кО йСйПкм йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб еОвОиькСвС СаУявФ кОгОккя 
гПТдОбкСї лігмТжйзж, бжекОпПкСвС Ф УлПоіОиькСйФ ікбПУмжоіРкСйФ гСвСбСТі, е ФТОХФбОккяй 
гОкжХ ТПєУмТФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж сСгС СаУявФ мОзСї 
лігмТжйзж, О мОзСд гОмж мО пОУФ бкПУПккя біглСбігкжХ бігСйСУмПР гС мОзСвС ТПєУмТФ. 

ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, лПТПгаОпПкП ОаеОоСй 
лПТржй оьСвС лФкзмФ, гС йСйПкмФ СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй бігСйСУмПР лТС 
гСУявкПккя/лПТПбжсПккя еОвОиькСвС СаУявФ гПТдОбкСї лігмТжйзж ОаС лТС лТжлжкПккя 
кОгОккя мОзСї лігмТжйзж біглСбігкС гС ТПєУмТФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж, кП ббОдОємьУя лСТФрПккяй лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО і кП мявкП еО УСаСю 
бжкжзкПккя СаСб'яезФ іе УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО/ОаС лПкі. 

ЛФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, кП УлиОпПкі гС аюгдПмФ Ф еб'яезФ іе еОУмСУФбОккяй 
ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй 
лПТржй оьСвС лФкзмФ, гС гОмж СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй бігСйСУмПР лТС мОзП 
гСУявкПккя/лПТПбжсПккя ОаС лТС лТжлжкПккя кОгОккя мОзСї лігмТжйзж біглСбігкС гС 
ТПєУмТФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж, лігиявОюмь бігрзСгФбОккю 
лиОмкжзСй лСгОмзФ - ікбПУмСТСй іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
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еОзСкСгОбУмбСй мО біглСбігкжй УлПоіОиькжй ікбПУмжоіРкжй гСвСбСТСй, мО кО кжХ кП 
лСржТююмьУя кСТйж оьСвС КСгПзУФ сСгС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

К ТОеі бігпФдПккя ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) мО зСйлиПзмФюпжХ бжТСаіб гС кьСвС, 
ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй лФкзмСй, ТОкірП л'ямж 
ТСзіб е гОмж ббПеПккя їХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж пж Ф ТОеі їХ кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя 
ОаС гСУмТСзСбСвС лТжлжкПккя УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ (зТій бжлОгзіб, язсС 
гСУмТСзСбП лТжлжкПккя УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ еФйСбиПкП лСТФрПккяй 
еСаСб'яеОкь гПТдОбж сСгС кОгОккя гПТдОбкСї лігмТжйзж еО УлПоіОиькжй ікбПУмжоіРкжй 
гСвСбСТСй ОаС бжкжзкПккяй нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк (СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж) 
лиОмкжз лСгОмзФ - ікбПУмСТ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП бігпФдПккя, 
кПоіиьСбП бжзСТжУмОккя пж гСУмТСзСбП лТжлжкПккя УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ, 
кО УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО лТж ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж мОзжХ мСбОТіб, О мОзСд еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, 
ТСеТОХСбОкФ е гкя ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гС гкя еаіиьрПккя лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя. ЙТж оьСйФ бУмОкСбиПкі УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ УмТСзж гОбкСУмі кП 
еОУмСУСбФюмьУя. 

МПТйікж "ікбПУмСТ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж", "ікбПУмжоіРкжР лТСПзм іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж", "УлПоіОиькжР ікбПУмжоіРкжР гСвСбіТ" бджбОюмьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б 
ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж 
б КзТОїкі". 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП лСржТююмьУя кО мСбОТж, сС йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, 
бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй мО/ОаС гПТдОбСю - ОвТПУСТСй сСгС 
КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС ббСеямьУя е мПТжмСТії гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) 
мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй. 

77. МжйпОУСбС, лТСмявСй 180 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС УлТОбияккя лСгОмзіб і еаСТіб, ікржХ 
СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб, Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя язжйж є мТОкУлСТмкі еОУСаж", еО ФйСбж 
гСмТжйОккя лСиСдПкь, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 97 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі 
лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, аОеСю СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй СлПТОоіР іе 
ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, сС 
аФиж Ф бжзСТжУмОккі мО е ТСзФ бжлФУзФ язжХ йжкФиС аіиьрП л'ямж ТСзіб, язі зиОУжнізФюмьУя 
еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 8703, 8704 (еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж) евігкС е ККМ ЗДД мО 
УмОкСй кО 31 вТФгкя 2020 ТСзФ лПТПаФбОиж Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС 
мТОкежмФ, є УФйО ОзожекСвС лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС біглСбігкС гС лФкзмФ 36 лігТСегіиФ 5 
оьСвС ТСегіиФ. 

ЛмТСз, лПТПгаОпПкжР ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, гия ФпОУкжзіб аСРСбжХ гіР, 
еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 19 і 20 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 6 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмОмФУ бПмПТОкіб 
біРкж, вОТОкмії їХ УСоіОиькСвС еОХжУмФ", еО ФйСбж гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя їХ 
лПТПаФбОккя аіиьр яз 90 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік 
гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС УлТОбияккя лСгОмзіб і еаСТіб, ікржХ СаСб'яезСбжХ 
лиОмПдіб, Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя язжйж є мТОкУлСТмкі еОУСаж" аПелСУПТПгкьС кО мПТжмСТії 
лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ), УмОкСбжмь 270 гкіб. 

78. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2031 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ 
мСбОТіб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 16 лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі 
лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, сС ббСеямьУя ліглТжєйУмбОйж, язі йОюмь, 
УмбСТююмь ОаС йСгПТкіеФюмь бжТСакжпі лСмФдкСУмі гия лТСйжУиСбСвС бжТСакжомбО 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, лПТПгаОпПкП ожй лФкзмСй, 
еОУмСУСбФємьУя, язсС ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж егіРУкюємьУя 
ліглТжєйУмбОйж, еОекОпПкжйж б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, гия биОУкСвС бжТСакжомбО: 
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 мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ бжзиюпкС ПиПзмТжпкжйж гбжвФкОйж (Сгкжй пж 
гПзіиьзСйО), сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР лСежоії 8603 (міиьзж УОйСХігкі бОвСкж 
мТОйбОРкі мО бОвСкж йПмТС), мСбОТкіР ліглСежоії 8701 20, мСбОТкжХ лСежоіяХ 8702 - 
8705 евігкС е ККМ ЗДД; 

 мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй 
еОлОиюбОккяй, сС лТОоююмь бжзиюпкС кО УмжУкПкСйФ лТжТСгкСйФ вОеі йПмОкі, 
еТігдПкСйФ лТжТСгкСйФ вОеі йПмОкі ОаС аіСвОеі, сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР 
ліглСежоії 8701 20, мСбОТкжХ лСежоіяХ 8702 - 8705 евігкС е ККМ ЗДД; 

 кПУОйСХігкжХ мТОйбОРкжХ бОвСкіб мО бОвСкіб йПмТС, сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР 
лігзОмПвСТії 8605 00 00 00 евігкС е ККМ ЗДД. 

ЙСТягСз ббПеПккя мО оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб бУмОкСбиюємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ лСбжкПк 
еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє 
мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО б йСйПкм 
ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мОзжХ мСбОТіб, О мОзСд лСбжкПк УлиОмжмж лПкю 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

ЙТж оьСйФ бУмОкСбиПкі УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ УмТСзж гОбкСУмі кП еОУмСУСбФюмьУя. 
К оьСйФ лФкзмі мПТйікж "ліглТжєйУмбС, язП йОє бжТСакжпі лСмФдкСУмі гия лТСйжУиСбСвС 

бжТСакжомбО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб", "ліглТжєйУмбС, язП йСгПТкіеФє бжТСакжпі лСмФдкСУмі 
гия лТСйжУиСбСвС бжТСакжомбО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб", "ліглТжєйУмбС, язП УмбСТює 
бжТСакжпі лСмФдкСУмі гия лТСйжУиСбСвС бжТСакжомбО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб", "лТСйжУиСбП 
бжТСакжомбС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб" бджбОюмьУя Ф екОпПккяХ, кОбПгПкжХ Ф ліглФкзмі 16 
лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП лСржТююмьУя кО мСбОТж, сС йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, 
бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй мО/ОаС гПТдОбСю-ОвТПУСТСй сСгС 
КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС ббСеямьУя е мПТжмСТії гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) 
мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй. 

79. ИУСаО-кПТПежгПкм, Ф язСї еОвОиькО УФйО біг егіРУкПккя СлПТОоіР е лСУмОпОккя 
ніежпкжй СУСаОй, Ф мСйФ пжУиі ніежпкжй СУСаОй - ліглТжєйояй, кП еОТПєУмТСбОкжй яз 
лиОмкжзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, ПиПзмТСккжХ лСУиФв, йіУоП лСУмОпОккя язжХ 
ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, еО 2021 зОиПкгОТкжР Тіз УФзФлкС лПТПбжсФє УФйФ, 
бУмОкСбиПкФ лФкзмСй 2081.2 УмОммі 2081 оьСвС КСгПзУФ, гС 31 аПТПекя 2022 ТСзФ бзиюпкС 
лСгОє гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, б ПиПзмТСккіР нСТйі пПТПе УлПоіОиькП лСТмОиькП ТірПккя гия зСТжУмФбОпіб 
кПТПежгПкміб, язі кОгОюмь ПиПзмТСккі лСУиФвж рияХСй ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії, еОябФ лТС 
ТПєУмТОоію СУСаж-кПТПежгПкмО яз лиОмкжзО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

80. ЛФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, УлиОпПкі (кОТОХСбОкі) Ф еб'яезФ е лТжгаОккяй 
мСбОТіб/лСУиФв, еОекОпПкі б лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя гС мОзжХ 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, язі еОТПєУмТСбОкі б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО язі 
гС кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС еОаПелПпПккя еаОиОкУСбОкСУмі 
аюгдПмкжХ кОгХСгдПкь" лТСмявСй 1095 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж їХ УзиОгПккя кП аФиж 
бзиюпПкі гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, бзиюпОюмьУя гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ лТСмявСй 365 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж кОаТОккя пжккСУмі еОекОпПкжй ЗОзСкСй, ОиП кП ліекірП 1095 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж УзиОгПккя мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя 
гС мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ, язі еОУмСУСбФюмь зОУСбжР йПмСг лСгОмзСбСвС СаиізФ, УФйж лСгОмзФ, 
еОекОпПкі б лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, мО кП бзиюпПкі гС 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ Ф еб'яезФ е бігУФмкіУмю нОзміб УлжУОккя зСрміб е аОкзібУьзСвС ТОХФкзФ 
(бжгОпі е зОУж) лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС кОгОккя ікржХ бжгіб зСйлПкУОоії бОТмСУмі 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 723 gazeta.vobu.ua 
 

лСУмОбиПкжХ (ОаС мжХ, сС лігиявОюмь лСУмОбоі) РСйФ мСбОТіб/лСУиФв, йОюмь лТОбС кО 
бзиюпПккя мОзжХ УФй гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ Ф ебімкСйФ лСгОмзСбСйФ лПТіСгі, б язСйФ 
бігаФиСУя УлжУОккя зСрміб е аОкзібУьзСвС ТОХФкзФ (бжгОпі е зОУж) лиОмкжзО лСгОмзФ ОаС 
кОгОккя ікржХ бжгіб зСйлПкУОоії бОТмСУмі лСУмОбиПкжХ (ОаС мжХ, сС лігиявОюмь лСУмОбоі) 
РСйФ мСбОТіб/лСУиФв, ОиП кП аіиьрП кід пПТПе 60 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж мОзСвС УлжУОккя, 
кОгОккя ікржХ бжгіб зСйлПкУОоії. 

К ТОеі еФлжкПккя ТПєУмТОоії лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС мОзжХ 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, еОекОпПкжХ б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ евігкС е лФкзмСй 201.16 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ лПТПаів УмТСзФ 365 
зОиПкгОТкжХ гкіб еФлжкяємьУя кО лПТіСг еФлжкПккя ТПєУмТОоії мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ 
/ ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ. 

81. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2024 ТСзФ, СлПТОоії е кОгОккя лСУиФв лСбімТякСвС 
мТОкУлСТмФ сСгС бкФмТіркьСвС лПТПбПеПккя лОУОджТіб мО аОвОдФ (зСг 51.10.11 мО 51.10.12 
ДПТдОбкСвС зиОУжнізОмСТО лТСгФзоії мО лСУиФв ДК 016:2010) СлСгОмзСбФюмьУя лСгОмзСй 
кО гСгОкФ бОТміУмь еО УмОбзСю Ф ТСейіТі 7 бігУСмзіб. 

82. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гії лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, 
ббПгПкСвС КзОеСй ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 
июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ 
ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ 
№ 2102-IX, ОиП кП гСбрП кід гС 1 ижлкя 2023 ТСзФ, СлПТОоії е лСУмОпОккя кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж мО ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж аПкежкіб йСмСТкжХ, бОдзжХ 
гжУмжияміб, УзТОлиПкСвС вОеФ, аіСгжеПию, лОижбО йСмСТкСвС ОиьмПТкОмжбкСвС, сС 
зиОУжнізФюмьУя еО зСгОйж ККМ ЗДД, бжекОпПкжйж лФкзмСй 41 лігТСегіиФ 5 оьСвС ТСегіиФ, 
язжй бУмОкСбиПкС УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ кО мОзі мСбОТж, О мОзСд кОнмж ОаС 
кОнмСлТСгФзміб УжТжХ, СгПТдОкжХ е аімФйікСекжХ лСТіг (йікПТОиіб), сС зиОУжнізФюмьУя еО 
зСгОйж ККМ ЗДД 2709 00 10 00 мО 2709 00 90 00, СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю Ф ТСейіТі 7 
бігУСмзіб. 

ЗП лігиявОє аюгдПмкСйФ бігрзСгФбОккю УФйО біг’єйкСвС екОпПккя, бжекОпПкСвС еО 
біглСбігкжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг евігкС е лФкзмСй 200.1 УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ, 
гС ТСеТОХФкзФ язСї бзиюпПкС УФйж лСгОмзСбСвС еСаСб’яеОккя еО СлПТОоіяйж, сС 
СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ. ЛФйж мОзСвС 
біг’єйкСвС екОпПккя еОТОХСбФюмьУя гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ кОУмФлкСвС ебімкСвС 
(лСгОмзСбжР) лПТіСгФ. 

83. МжйпОУСбС, еО ебімкі лПТіСгж 2022 ТСзФ, ФпОУкжзж лТСоПгФТж бТПвФиюбОккя 
еОаСТвСбОкСУмі, язі аПТФмь ФпОУмь Ф беОєйСТСеТОХФкзОХ, сС лТСбСгямьУя б оіияХ ТПОиіеОоії 
еОХСгіб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 4 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОХСгж, УлТяйСбОкі кО лСгСиОккя 
зТжеСбжХ ябжс мО еОаПелПпПккя нікОкУСбСї УмОаіиькСУмі кО ТжкзФ лТжТСгкСвС вОеФ", язі є 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС ТСегіиФ V оьСвС КСгПзУФ, кП 
зСТжвФюмь лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь, лСлПТПгкьС бігкПУПкжР гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС 
зТПгжмФ мО/ОаС лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, і кП ейікююмь УзиОг лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
мО/ОаС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ кО УФйФ лТСбПгПкжХ беОєйСТСеТОХФкзіб. 

84. ДС 31 вТФгкя 2022 ТСзФ ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ЗОоіСкОиькСю ОзоіСкПТкСю 
зСйлОкією "ЗОнмСвОе КзТОїкж" лТжТСгкСвС вОеФ, сС зиОУжнізФюмьУя еО зСгСй евігкС е ККМ 
ЗДД 2711 21 00 00, ббПеПкСвС кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лТСмявСй 2014 - 2015 ТСзіб 
мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй ліг еСаСб'яеОккя лТС лСгОккя гСгОмзСбСї гПзиОТОоії, сСгС 
язСвС кО гОмФ кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ТСегіиФ XX 
"ЙПТПХігкі лСиСдПккя" ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС еОаПелПпПккя УмОаіиькСвС 
нФкзоіСкФбОккя ТжкзФ лТжТСгкСвС вОеФ лТСмявСй гії бСєккСвС УмОкФ мО лСгОиьрСвС 
бігкСбиПккя" йжмкжйж СТвОкОйж кП аФиС СнСТйиПкС гСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР. 
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85. КУмОкСбжмж, сС гОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь еО гСбвСУмТСзСбжйж гСвСбСТОйж (зСкмТОзмОйж) кО аФгібкжомбС джмиО (Са'єзміб 
джмиСбСї кПТФХСйСУмі), язі аФиж ФзиОгПкі мО сСгС язжХ гСебіи кО бжзСкОккя аФгібПиькжХ 
ТСаім СмТжйОкС гС кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж сСгС СлСгОмзФбОккя СлПТОоіР е Са'єзмОйж кПТФХСйСвС йОРкО, язі аФгФмь 
УлСТФгдПкі б йОРаФмкьСйФ", є гОмО нОзмжпкСї лПТПгОпі бжзСкОбоПй ТПеФиьмОміб ТСаім еО 
мОзжйж гСвСбСТОйж (зСкмТОзмОйж). 

86. МжйпОУСбС, лТСмявСй гії бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі, ббПгПкСвС КзОеСй ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, 
еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС 
ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, мО рПУмж йіУяоіб 
ліУия йіУяоя, б язСйФ бСєккжР УмОк аФгП лТжлжкПкС ОаС УзОУСбОкС, ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж лТжТСгкСвС вОеФ еО зСгСй евігкС е ККМ ЗДД 2711 21 00 00 УФа'єзмСй ТжкзФ 
лТжТСгкСвС вОеФ, кО язСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж лСзиОгПкі УлПоіОиькі СаСб'яезж 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТжкСз лТжТСгкСвС вОеФ". 

87. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, ббПгПкСвС КзОеСй 
ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ 
№ 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж 
"ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, ОиП кП гСбрП 
кід гС 1 мТОбкя 2023 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь 
СлПТОоії е ббПеПккя, лПТПйісПккя (лПТПУжиОккя) Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-
біглТОбиПккяХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб, бжекОпПкжХ 
лФкзмСй 921 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС мСбОТіб, сС йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, 
бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй мО/ОаС гПТдОбСю-ОвТПУСТСй сСгС 
КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, мО/ОаС ббСеямьУя е мПТжмСТії гПТдОбж-СзФлОкмО 
(ОвТПУСТО) мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй. 

88. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, ббПгПкСвС КзОеСй 
ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ 
№ 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж 
"ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, ОиП кП гСбрП 
кід гС 1 мТОбкя 2023 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь 
СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ мСбОТіб, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 923 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж, сС аПеСлиОмкС кОгОюмьУя ДкПТвПмжпкжй УлібмСбОТжУмбСй яз гСлСйСвО кО зСТжУмь 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, сС йОюмь иіоПкеії кО СзТПйі бжгж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі кО 
ТжкзФ ПиПзмТжпкСї ПкПТвії (бжТСакжомбС ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, лПТПгОпО ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, 
ТСелСгіи ПиПзмТжпкСї ПкПТвії), мО ббСеямьУя мОзжйж УФа'єзмОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
гия оіиПР бігкСбиПккя мО ТПйСкмФ ікнТОУмТФзмФТж мОзжХ ліглТжєйУмб еО лСвСгдПккяй е 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ б лОижбкС-ПкПТвПмжпкСйФ зСйлиПзУі. 

89. МжйпОУСбС, лТСмявСй гії бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі, ббПгПкСвС КзОеСй ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, 
еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС 
ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, мО рПУмж йіУяоіб 
ліУия йіУяоя, б язСйФ бСєккжР УмОк аФгП лТжлжкПкС ОаС УзОУСбОкС, ТПєУмТОоія лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй мОзжХ вТОкжпкжХ УмТСзіб: 

 гия лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
УзиОгПкжХ е 1 лС 15 зОиПкгОТкжР гПкь (бзиюпкС) зОиПкгОТкСвС йіУяоя, - гС 5 
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зОиПкгОТкСвС гкя (бзиюпкС) зОиПкгОТкСвС йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б 
язСйФ бСкж УзиОгПкі; 

 гия лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
УзиОгПкжХ е 16 лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь (бзиюпкС) зОиПкгОТкСвС йіУяоя, - 
гС 18 зОиПкгОТкСвС гкя (бзиюпкС) зОиПкгОТкСвС йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б 
язСйФ бСкж УзиОгПкі; 

 гия ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, УзиОгПкжХ лСУмОпОиькжзСй мСбОТіб/лСУиФв гС 
лСгОмзСбСї кОзиОгкСї, сС УзиОгПкО кО СмТжйФбОпО - лиОмкжзО лСгОмзФ, б язжХ 
лПТПгаОпОємьУя ейПкрПккя УФйж зСйлПкУОоії бОТмСУмі мСбОТіб/лСУиФв їХ 
лСУмОпОиькжзФ, - лТСмявСй 18 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя мОзСвС 
ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС лСгОмзСбСї кОзиОгкСї СмТжйФбОпПй (лСзФлоПй). 

90. МжйпОУСбС, лТСмявСй гії бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі, ббПгПкСвС КзОеСй ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, 
еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС 
ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, мО рПУмж йіУяоіб 
ліУия йіУяоя, б язСйФ бСєккжР УмОк аФгП лТжлжкПкС ОаС УзОУСбОкС, рмТОн еО лСТФрПккя 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь вТОкжпкСвС УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 89 
оьСвС лігТСегіиФ гия ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя гС 
мОзСї лСгОмзСбСї кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, бУмОкСбиюємьУя Ф 
ТСейіТі: 

 2 бігУСмзж УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, - Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ ТПєУмТОоії гС 15 
зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 5 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, - Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ ТПєУмТОоії біг 16 
гС 30 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 10 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, - Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ ТПєУмТОоії біг 31 
гС 60 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 15 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, - Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ ТПєУмТОоії біг 61 
гС 365 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 25 бігУСмзіб УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї б мОзжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзОХ зСТжвФбОккя, - Ф ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ ТПєУмТОоії кО 366 і 
аіиьрП зОиПкгОТкжХ гкіб. 

92. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі, ббПгПкСвС КзОеСй ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, 
еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС 
ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, ОиП кП аіиьрП кід гС 
1 Уіпкя 2024 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е 
ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ (Ф мСйФ пжУиі лПТПйісПккя 
(лПТПУжиОккя) Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ) мСбОТіб, бжекОпПкжХ 
лФкзмСй 924 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС мСбОТіб, сС йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, 
бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй мО/ОаС гПТдОбСю-ОвТПУСТСй сСгС 
КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, мО/ОаС ббСеямьУя е мПТжмСТії гПТдОбж-СзФлОкмО 
(ОвТПУСТО) мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй. 

93. МжйпОУСбС, кО лПТіСг, сС еОзікпФємьУя СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй йіУяоя, б язСйФ 
аФгП лТжлжкПкС ОаС УзОУСбОкС бСєккжР УмОк б КзТОїкі, ббПгПкжР КзОеСй ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, 
еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС 
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ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзСбФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е лСУмОпОккя лСУиФв, лСб'яеОкжХ е 
лТСвТОйкжй еОаПелПпПккяй біРУьзСбСвС лТжекОпПккя, йідкОТСгкО лПТПгОпО язСвС 
лігиявОє гПТдОбкСйФ зСкмТСию, О УОйП: 

 лСУиФв е ТСеТСазж, йСгжнізОоії, мПУмФбОккя мО/ОаС мПХкіпкСї лігмТжйзж 
лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя, 

 лСУиФв е ТСеТСаиПккя гСзФйПкмОоії (гия оіиПР ТСеТСаиПккя, йСгжнізОоії, 
мПУмФбОккя мО мПХкіпкСї лігмТжйзж мОзСвС лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя), мО/ОаС 

 кОгОккя йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО лТСвТОйкП еОаПелПпПккя, Ф 
мСйФ пжУиі еО иіоПкеіРкжйж гСвСбСТОйж. 

94. МжйпОУСбС, лТСмявСй гії бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі, ббПгПкСвС КзОеСй ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, 
еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС 
ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж мСбОТіб, сС кОиПдОмь гПТдОбі б СУСаі ЖікіУмПТУмбО СаСТСкж КзТОїкж, ЗаТСРкжХ Лжи 
КзТОїкж, О мОзСд ікржХ ФмбСТПкжХ біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжХ нСТйФбОкь, 
ТСебігФбОиькжХ СТвОкіб, гПТдОбкжХ СТвОкіб УлПоіОиькСвС лТжекОпПккя е лТОбССХСТСккжйж 
нФкзоіяйж, кО язі КСкУмжмФоією мО еОзСкОйж КзТОїкж лСзиОгПкС нФкзоії іе еОаПелПпПккя 
СаСТСкж гПТдОбж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж, мО/ОаС лТСгФзмж їХ лПТПТСазж, язі лСбПТмОюмьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф 
йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ ліУия ТПйСкмФ мО/ОаС СаУиФвСбФбОккя. 

ЙІДКИЗДІЙ 3. ИЛИБЙИВИЛМІ ИЙИДАМККВАЗЗЯ ЙИДАМКИЖ ЗА 
ДИДАЗК ВАКМІЛМЬ ИЙДКАМІЕ З ВВДЗДЗЗЯ ЗА ЖИМЗК МДКИМИКІЮ 

КККАЇЗИ КЛМАМККВАЗЗЯ, ИБЙАДЗАЗЗЯ МА КИЖЙЙДКМКЮНИН, ПИ 
ЗД ВИКИБЙЯЮМЬЛЯ В КККАЇЗІ, ЙЙАМЗИКАЖИ ЙИДАМКК - 
ЙІДЙКИЄЖЛМВАЖИ ЛКДЗИБКДІВЗИЇ ЙКИЖИЛЙИВИЛМІ МА 

ЛКБ'ЄКМАЖИ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ, ЯКІ КДАЙІЗКЮМЬ ІЗВДЛМИМІЕЗІ 
ЙКИДКМИ, ЛНВАЙДЗІ ВІДЙИВІДЗИ ДИ ЗАКИЗК КККАЇЗИ "ЙКИ 

ЛМИЖКЙЮВАЗЗЯ ІЗВДЛМИМІЕЗИЇ ДІЯЙЬЗИЛМІ К ЙКІИКИМДМЗИН 
ГАЙКЗЯН ДКИЗИЖІКИ З ЖДМИЮ ЛМВИКДЗЗЯ ЗИВИН КИБИНИН ЖІЛМЬ" 

1. Вімпжекякі ліглТжєйУмбО УФгкСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі (зиОУ 35.11 вТФлО 35 КВДД ДК 
009:2005) лТж ббПеПккі Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
ФУмОмзФбОккя, СаиОгкОккя мО зСйлиПзмФюпжХ, сС кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі, гия 
бжзСТжУмОккя Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі, еО ФйСбж СнСТйиПккя йжмкСї гПзиОТОоії, йСдФмь 
еО биОУкжй аОдОккяй бжгОбОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ (О зСкмТСиююпжР СТвОк 
еСаСб'яеОкжР лТжРкямж) лСгОмзСбжР бПзУПиь кО УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ 
кО гСгОкФ бОТміУмь, бжекОпПкФ Ф мОзіР йжмкіР гПзиОТОоії. ЙПТПиіз ФУмОмзФбОккя, СаиОгкОккя 
мО зСйлиПзмФюпжХ, сС ббСеямьУя бімпжекякжйж ліглТжєйУмбОйж УФгкСаФгібкСї 
лТСйжУиСбСУмі мО кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі ТПОиіеФюмь ікбПУмжоіРкі лТСПзмж Ф лТіСТжмПмкжХ вОиФеяХ 
ПзСкСйізж, УХбОиПкі біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ікбПУмжоіРкСї 
гіяиькСУмі Ф лТіСТжмПмкжХ вОиФеяХ ПзСкСйізж е йПмСю УмбСТПккя кСбжХ ТСаСпжХ йіУоь", 
мжйпОУСбС, е 1 Уіпкя 2013 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2022 ТСзФ бзиюпкС, лТж ббПеПккі Ф йжмкСйФ 
ТПджйі ійлСТмФ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) мО зСйлиПзмФюпжХ 
бжТСаіб гС кьСвС, сС ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ліглФкзмСй 10 лФкзмФ 4 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" 
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ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, еО ФйСбж СнСТйиПккя йжмкСї гПзиОТОоії, йСдФмь еО биОУкжй 
аОдОккяй бжгОбОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ (О зСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР 
лТжРкямж) лСгОмзСбжР бПзУПиь кО УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, бжекОпПкФ б мОзіР йжмкіР гПзиОТОоії. 

2. Дия еОаПелПпПккя бжзСкОккя кСТй оьСвС лігТСегіиФ лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лігиявОє 
лігмбПТгдПккю аОкзСй рияХСй ОбОию. 

ЙСгОмзСбжР бПзУПиь є лСгОмзСбжй ебімкжй гСзФйПкмСй і лігиявОє СаиізФ мО еаПТівОккю 
еО лТОбжиОйж і б УмТСзж, сС бУмОкСбиПкі гия лПТбжккжХ аФХвОимПТУьзжХ гСзФйПкміб. 

ВПзУПиПгПТдОмПиПй є зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй ТПєУмТОоії бПзУПиПгОбоя яз 
лиОмкжзО лСгОмзФ. 

3. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь бжгОємьУя кО УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, кОТОХСбОкСвС еО йжмкСю гПзиОТОоією. 

ЛФйО лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО Сгкією йжмкСю 
гПзиОТОоією кП йСдП аФмж пОУмзСбС СлиОпПкО бПзУПиПй, О пОУмзСбС - зСрмОйж. ВПзУПиь 
бжгОємьУя кО лСбкФ УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя СзТПйС еО зСдкСю йжмкСю 
гПзиОТОоією. 

ДОмСю бжгОпі бПзУПия є гОмО лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії гия йжмкСвС СнСТйиПккя. 
4. ЙСгОмзСбжР бПзУПиь УзиОгОємьУя Ф мТьСХ лТжйіТкжзОХ іе еОекОпПккяй УФйж лСгОмзФ б 

кОоіСкОиькіР бОиюмі бжзиюпкС кО бПзУПиькСйФ аиОкзФ, сС зФлФємьУя Ф аОкзФ, е 
ФТОХФбОккяй мОзжХ СУСаижбСУмПР: 

 лПТржР лТжйіТкжз лСгОмзСбСвС бПзУПия - СТжвікОи бПзУПиькСвС аиОкзО, лТжгаОкСвС 
лиОмкжзСй б ФУмОкСбі аОкзФ; 

 гТФвжР і мТПміР лТжйіТкжзж лСгОмзСбСвС бПзУПия - зУПТСзСлії СТжвікОиФ бПзУПиькСвС 
аиОкзО (кПСнСТйиПкСвС лПТрСвС лТжйіТкжзО), язі йОюмь СгкОзСбжР іе лПТржй 
лТжйіТкжзСй кСйПТ бПзУПиькСвС аиОкзО; 

 ФУі кПСаХігкі еОлжУж б зСдкСйФ лТжйіТкжзФ лСгОмзСбСвС бПзУПия бжзСкФюмьУя 
СзТПйС, зУПТСзСліюбОккю кП лігиявОюмь, лСбжккі аФмж мСмСдкжйж (зТій лСТягзСбСвС 
кСйПТО лТжйіТкжзО). 

К зСкмТСиююпСйФ СТвОкі, язжР егіРУкює йжмкП СнСТйиПккя ббПеПкжХ кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж ФУмОмзФбОккя, СаиОгкОккя мО зСйлиПзмФюпжХ, сС кП бжТСаияюмьУя б 
КзТОїкі, еОижрОємьУя гТФвжР лТжйіТкжз бПзУПия. ЙПТржР лТжйіТкжз бПзУПия кОгУжиОємьУя 
(лПТПгОємьУя) ожй зСкмТСиююпжй СТвОкСй кП ліекірП кід кО мТПміР гПкь біг гОмж кОгОккя 
бПзУПия зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ, б язСйФ СУСаО еОТПєУмТСбОкО яз лиОмкжз лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь. 

МТПміР лТжйіТкжз бПзУПия еОижрОємьУя Ф лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР РСвС бжгОб. 
5. ЛмТСз лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия гия ліглТжєйУмб УФгкСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі 

кОУмОє кО гОмФ бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лС лСУмОпОккю еаФгСбОкСвС УФгкО, гия 
аФгібкжомбО язСвС аФиж ббПеПкі ФУмОмзФбОккя, СаиОгкОккя мО зСйлиПзмФюпі, іе 
еОУмСУФбОккяй бПзУПиькСї нСТйж ТСеТОХФкзіб е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

ЛмТСз лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия гия УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі ТПОиіеФюмь 
ікбПУмжоіРкі лТСПзмж Ф лТіСТжмПмкжХ вОиФеяХ ПзСкСйізж, УХбОиПкі біглСбігкС гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ікбПУмжоіРкСї гіяиькСУмі Ф лТіСТжмПмкжХ вОиФеяХ ПзСкСйізж е 
йПмСю УмбСТПккя кСбжХ ТСаСпжХ йіУоь", кОУмОє кО 60-Р зОиПкгОТкжР гПкь е гкя РСвС бжгОпі 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ. 

ЙСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия егіРУкюємьУя бжзиюпкС рияХСй лПТПТОХФбОккя зСрміб 
гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж. 

ЗП гСебСияємьУя пОУмзСбП лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия. 
ИаСб'яезж е лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия кП йСдФмь лПТПгОбОмжУя ікржй СУСаОй, 

лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лігиявОє ікгСУОйПкмФ; лТСоПкмж ОаС ікрі бжгж лиОмж еО 
зСТжУмФбОккя лСгОмзСбжй бПзУПиПй кП кОТОХСбФюмьУя. 

6. К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 1 оьСвС лігТСегіиФ мСбОТіб 
лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лСвОУжмж лСгОмзСбжР бПзУПиь Ф лСгОмзСбСйФ лПТіСгі, кО 
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язжР лТжлОгОє їХ кПоіиьСбП бжзСТжУмОккя, О мОзСд УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ. 

К ТОеі кПУбСєпОУкСвС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия гС лиОмкжзО лСгОмзФ, язжР бжгОб 
лСгОмзСбжР бПзУПиь, еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії Ф ТСейіТі 1 бігУСмзО УФйж лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь, еОекОпПкСї Ф лСгОмзСбСйФ бПзУПиі, еО зСдПк гПкь лСТФрПккя УмТСзФ, 
бзиюпОюпж гПкь лСвОрПккя, ОиП кП аіиьр яз 50 бігУСмзіб УФйж бПзУПия. 

7. ЗО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв сСгС нСТйФбОккя УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, язі 
йСдФмь аФмж бігкПУПкі гС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ, лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС бігкПУмж гС 
лСгОмзСбСвС зТПгжмФ ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО 
лСвОрПкжйж Ф мОзСйФ ебімкСйФ (лСгОмзСбСйФ) лПТіСгі лСгОмзСбжйж бПзУПияйж. 

8. ДС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь гСгОє лПТПиіз мО зСлії лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, бжгОкжХ лТСмявСй ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, еО язжР лСгОємьУя гПзиОТОоія. 

9. Иаиіз лСгОмзСбжХ бПзУПиіб егіРУкюємьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж. 
Иаиіз лСгОмзСбжХ бПзУПиіб зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж бПгПмьУя б лСТягзФ, 

бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

Иаиіз лСгОмзСбжХ бПзУПиіб зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж еО йіУоПекОХСгдПккяй лиОмкжзО 
лСгОмзФ, язжй бжгОкС лСгОмзСбжР бПзУПиь, бПгПмьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

КСкмТСиь еО лСвОрПккяй лСгОмзСбжХ бПзУПиіб егіРУкююмь зСкмТСиююпі СТвОкж кО 
лігУмОбі гОкжХ мОзжХ бПзУПиіб, лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР мО гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь 
УлиОмФ УФй лСгОмзФ еО лСвОрПкжйж бПзУПияйж. 

ЙІДКИЗДІЙ 4. ИЛИБЙИВИЛМІ ЛЙКАВЙЯЗЗЯ ЙИДАМКК ЗА ЙКИБКМИК 
ЙІДЙКИЄЖЛМВ 

1. КСегіи III оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФємьУя ліг пОУ ТСеТОХФкзіб е аюгдПмСй лСпжкОюпж е 
гСХСгіб і бжмТОм, сС СмТжйОкі і лТСбПгПкі е 1 збімкя 2011 ТСзФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
ожй лігТСегіиСй. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
К ТОеі лСбПТкПккя ОбОкУіб (ікржХ лиОмПдіб), СмТжйОкжХ гС кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III 

оьСвС КСгПзУФ мО бТОХСбОкжХ Ф УзиОгі бОиСбжХ гСХСгіб, кО УФйФ мОзСвС лСбПТкПккя 
бігаФбОємьУя зСТжвФбОккя гСХСгФ ебімкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, б язСйФ мОзі ОбОкУж (ікрі 
лиОмПді) аФиж лСбПТкФмі Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. Дия ОбОкУіб, СмТжйОкжХ 
б ікСеПйкіР бОиюмі, мОзП зСТжвФбОккя бігаФбОємьУя еО СніоіРкжй бОиюмкжй зФТУСй вТжбкі 
гС ікСеПйкСї бОиюмж, сС гіяб кО гОмФ егіРУкПккя мОзСвС лСбПТкПккя. 

К ТОеі лСбПТкПккя ОбОкУіб (ікржХ лиОмПдіб), бжгОкжХ гС кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III 
оьСвС КСгПзУФ мО бТОХСбОкжХ Ф УзиОгі бОиСбжХ бжмТОм, кО УФйФ мОзСвС лСбПТкПккя 
бігаФбОємьУя зСТжвФбОккя бжмТОм ебімкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, б язСйФ мОзі ОбОкУж (ікрі 
лиОмПді) аФиж лСбПТкФмі Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

К ТОеі бігбОкмОдПккя мСбОТіб (бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв) ліУия кОаТОккя пжккСУмі 
ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ б ТОХФкСз ОбОкУіб, СмТжйОкжХ гС мОзСї гОмж, бжмТОмж, сС 
нСТйФюмь УСаібОТміУмь ТПОиіеСбОкжХ мСбОТіб, бжзСкОкжХ ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв, мО егіРУкПкі 
ліУия гОмж кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй, еО ФйСбж, сС бСкж кП аФиж бзиюпПкі гС УзиОгФ 
бОиСбжХ бжмТОм, бжекОюмьУя бжмТОмОйж кО гОмФ бігбОкмОдПккя мОзжХ мСбОТіб (бжзСкОккя 
ТСаім, кОгОккя лСУиФв). 

2. З гОмж кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ лиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб УзиОгОюмь кОТСУмОюпжй лігУФйзСй мО лСгОюмь гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО 
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лТжаФмСз еО мОзі ебімкі лСгОмзСбі лПТіСгж: гТФвжР збОТмОи, гТФвжР і мТПміР збОТмОиж мО 
гТФвжР - пПмбПТмжР збОТмОиж 2011 ТСзФ. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, язі лСпжкОюпж е 2013 ТСзФ лСгОюмь ТіпкФ 
лСгОмзСбФ гПзиОТОоію біглСбігкС гС лФкзмФ 57.1 УмОммі 57 оьСвС КСгПзУФ, УлиОпФюмь Ф Уіпкі 
- июмСйФ 2013 ТСзФ ОбОкУСбжР бкПУСз е оьСвС лСгОмзФ Ф ТСейіТі 1/9 лСгОмзФ кО лТжаФмСз, 
кОТОХСбОкСвС Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі еО гПб'ямь йіУяоіб 2012 ТСзФ, лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ 
гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) йіУяоя. 

ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі ТПОиіеФюмь ікбПУмжоіРкі лТСПзмж Ф лТіСТжмПмкжХ вОиФеяХ 
ПзСкСйізж, УХбОиПкі біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ікбПУмжоіРкСї 
гіяиькСУмі Ф лТіСТжмПмкжХ вОиФеяХ ПзСкСйізж е йПмСю УмбСТПккя кСбжХ ТСаСпжХ йіУоь", мО 
УФа'єзмж ікгФУмТії лТСвТОйкСї лТСгФзоії, язі еОУмСУСбФюмь СУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя, 
лПТПгаОпПкі лФкзмСй 15 лігТСегіиФ 10 оьСвС ТСегіиФ, ОбОкУСбі бкПУзж Ф 2013 ТСоі кП 
УлиОпФюмь, О лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя бжекОпОюмь кО лігУмОбі лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО 
лігУФйзОйж лПТрСвС збОТмОиФ, лПТрСвС лібТіппя, мТьСХ збОТмОиіб мО еО 2013 Тіз, язО 
лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

3. ЙФкзм 150.1 УмОммі 150 КСгПзУФ, Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, 
еОУмСУСбФємьУя: 

Ф 2011 ТСоі е ФТОХФбОккяй мОзСвС: 
язсС ТПеФиьмОмСй ТСеТОХФкзФ Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лиОмкжзО лСгОмзФ е пжУиО 

ТПежгПкміб еО лігУФйзОйж лПТрСвС збОТмОиФ 2011 ТСзФ є біг'єйкП екОпПккя, мС УФйО мОзСвС 
біг'єйкСвС екОпПккя лігиявОє бзиюпПккю гС бжмТОм гТФвСвС зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ 2011 
ТСзФ. 

КСеТОХФкСз Са'єзмО СлСгОмзФбОккя еО кОУиігзОйж гТФвСвС, гТФвСвС і мТПмьСвС збОТмОиіб, 
гТФвСвС - пПмбПТмСвС збОТмОиіб 2011 ТСзФ егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй біг'єйкСвС екОпПккя, 
СмТжйОкСвС лиОмкжзСй лСгОмзФ еО лПТржР збОТмОи 2011 ТСзФ, Ф УзиОгі бжмТОм мОзжХ 
лСгОмзСбжХ лПТіСгіб кОТСУмОюпжй лігУФйзСй гС лСбкСвС лСвОрПккя мОзСвС біг'єйкСвС 
екОпПккя; 

Ф 2012 - 2015 ТСзОХ е ФТОХФбОккяй мОзСвС: 
язсС ТПеФиьмОмСй ТСеТОХФкзФ Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лиОмкжзО лСгОмзФ е пжУиО 

ТПежгПкміб лиОмкжзіб е гСХСгСй еО 2011 Тіз 1 йіиьРСк вТжбПкь мО аіиьрП УмОкСй кО 1 Уіпкя 
2012 ТСзФ є біг'єйкП екОпПккя (е ФТОХФбОккяй біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
УмОкСй кО 1 Уіпкя 2011 ТСзФ), мС УФйО оьСвС екОпПккя лігиявОє бзиюпПккю гС бжмТОм Ф 2012 
- 2014 ТСзОХ мО ейПкрПккю нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя Ф 2015 ТСоі: 

ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб лСпжкОюпж е I лібТіппя і кОУмФлкжХ ебімкжХ лПТіСгіб 2012 
ТСзФ Ф ТСейіТі 25 бігУСмзіб УФйж мОзСвС біг'єйкСвС екОпПккя. К ТОеі язсС 25 бігУСмзіб УФйж 
біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя кП лСвОрОємьУя лТСмявСй оьСвС і еО кОУиігзОйж 
кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгіб 2012 ТСзФ, мС кПлСвОрПкО УФйО лігиявОє бТОХФбОккю лТж 
бжекОпПккі лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ; 

ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб 2013 ТСзФ Ф ТСейіТі 25 бігУСмзіб УФйж мОзСвС біг'єйкСвС 
екОпПккя мО УФй біг'єйкСвС екОпПккя, кП лСвОрПкжХ еО 2012 лСгОмзСбжР Тіз. К ТОеі язсС 25 
бігУСмзіб УФйж біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя кП лСвОрОємьУя лТСмявСй 
біглСбігкжХ ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб 2013 ТСзФ, мС кПлСвОрПкО УФйО лігиявОє 
бТОХФбОккю лТж бжекОпПккі лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф кОУмФлкжХ лПТіСгОХ; 

ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб 2014 ТСзФ Ф ТСейіТі 25 бігУСмзіб УФйж мОзСвС біг'єйкСвС 
екОпПккя мО УФй біг'єйкСвС екОпПккя, кП лСвОрПкжХ еО 2013 лСгОмзСбжР Тіз. К ТОеі язсС 25 
бігУСмзіб УФйж біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя кП лСвОрОємьУя лТСмявСй 
біглСбігкжХ ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб 2014 ТСзФ, мС кПлСвОрПкО УФйО лігиявОє 
бТОХФбОккю лТж бжекОпПккі лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф кОУмФлкжХ лПТіСгОХ; 

ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб 2015 ТСзФ Ф ТСейіТі 25 бігУСмзіб УФйж мОзСвС біг'єйкСвС 
екОпПккя мО УФй біг'єйкСвС екОпПккя, кП лСвОрПкжХ еО 2014 лСгОмзСбжР Тіз. К ТОеі язсС 25 
бігУСмзіб УФйж біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя кП лСвОрОємьУя лТСмявСй 
біглСбігкжХ ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб 2015 ТСзФ, мС кПлСвОрПкО УФйО лігиявОє 
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бТОХФбОккю лТж бжекОпПккі лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф кОУмФлкжХ лПТіСгОХ гС лСбкСвС 
лСвОрПккя мОзСвС біг'єйкСвС екОпПккя. 

ЙТж оьСйФ лиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз бПгФмь СзТПйжР Саиіз лСзОекжзО біг'єйкСвС 
екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, сС УзиОбУя УмОкСй кО 1 Уіпкя 2012 ТСзФ мО бзиюпОємьУя 
гС бжмТОм кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгіб ОаС ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгіб і УФй, кП лСвОрПкжХ лТСмявСй 2012 - 2015 
ТСзіб. МОзП біг'єйкП екОпПккя лСвОрОємьУя б лПТрФ пПТвФ. В гТФвФ пПТвФ лСвОрОємьУя 
біг'єйкП екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, сС бжкжзиС ліУия 31 вТФгкя 2011 ТСзФ. 

Дия ліглТжєйУмб е гСХСгСй еО 2011 Тіз йПкрП 1 йіиьРСкО вТжбПкь лФкзм 150.1 УмОммі 150 
КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, еОУмСУСбФємьУя е ФТОХФбОккяй мОзСвС: 

язсС ТПеФиьмОмСй ТСеТОХФкзФ Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лиОмкжзО лСгОмзФ еО кОУиігзОйж 
2011 лСгОмзСбСвС ТСзФ є біг'єйкП екОпПккя, мС УФйО мОзСвС екОпПккя лігиявОє бзиюпПккю 
гС бжмТОм ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ I лібТіппя 2012 ТСзФ мО кОУмФлкжХ ебімкжХ лПТіСгіб, 
сС лТжлОгОюмь кО 2012 - 2014 ТСзж ОаС ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя 
ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 2015 ТСзФ гС лСбкСвС лСвОрПккя мОзСвС 
біг'єйкСвС екОпПккя. 

4. ВжзиюпПкС. 
41. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ еаіиьрФємьУя 

кО УФйФ гСХСгФ, СмТжйОкСвС яз СлиОмО еО мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж), бігбОкмОдПкі (кОгОкі) 
ліг пОУ лПТПаФбОккя кО УлТСсПкіР УжУмПйі СлСгОмзФбОккя. ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП 
лСржТююмьУя кО лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі аФиж лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї 
вТФлж. 

42. ЙСиСдПккя ліглФкзмФ 140.4.4 лФкзмФ 140.4 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ б ТПгОзоії, 
бжзиОгПкіР Ф ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ 
еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС еОаПелПпПккя еаОиОкУСбОкСУмі аюгдПмкжХ кОгХСгдПкь", 
Ф пОУмжкі бУмОкСбиПккя гия бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб лСТягзФ бТОХФбОккя біг'єйкСвС 
екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя Ф ейПкрПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя 
блПТрП еОУмСУСбФємьУя лТж ТСеТОХФкзФ Са'єзмО СлСгОмзФбОккя еО ТПеФиьмОмОйж 
лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб 2022 ТСзФ. 

ЙТж оьСйФ УФйО біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя йжкФижХ лСгОмзСбжХ 
(ебімкжХ) ТСзіб, кП лСвОрПкО УмОкСй кО 1 Уіпкя 2022 ТСзФ, бТОХСбФємьУя Ф ейПкрПккя 
нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб Ф 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ліглФкзмСй 140.4.4 лФкзмФ 140.4 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ, гС 
лСбкСвС лСвОрПккя. 

5. ЗСТйж лФкзмФ 159.1 УмОммі 159 оьСвС КСгПзУФ кП лСржТююмьУя кО еОаСТвСбОкіУмь, сС 
бжкжзиО Ф еб'яезФ іе еОмТжйзСю б СлиОмі мСбОТіб, бжзСкОкжХ ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв, язсС 
еОХСгж сСгС УмявкПккя мОзжХ аСТвіб егіРУкюбОижУя гС кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III 
оьСвС КСгПзУФ. З йПмСю СлСгОмзФбОккя бігСаТОдПккя б СаиізФ лТСгОбоя мО лСзФлоя мОзСї 
еОаСТвСбОкСУмі егіРУкюємьУя гС лСбкСвС лСвОрПккя пж бжекОккя мОзСї еОаСТвСбОкСУмі 
аПекОгіРкСю Ф мОзСйФ лСТягзФ: 

лСТягСз ФТПвФиюбОккя УФйкібкСї еОаСТвСбОкСУмі, сСгС язСї еОХСгж іе УмявкПккя 
ТСелСпОмС гС кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ - лТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж гСХіг біглСбігкСвС лСгОмзСбСвС 
лПТіСгФ кО УФйФ еОаСТвСбОкСУмі (її пОУмжкж), лСлПТПгкьС бігкПУПкСї кжй гС УзиОгФ бжмТОм 
ОаС бігрзСгСбОкСї еО ТОХФкСз УмТОХСбСвС ТПеПТбФ і Ф ТОеі, язсС лТСмявСй мОзСвС 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ бігаФбОємьУя аФгь-язО е мОзжХ лСгіР: 

О) УФг кП еОгСбСиькяє лСеСбФ (еОябж) лТСгОбоя ОаС еОгСбСиькяє РСвС пОУмзСбС пж кП 
лТжРйОє лСеСбФ (еОябж) гС лТСбОгдПккя (ТСевиягФ) ОаС еОгСбСиькяє лСеСб (еОябФ) 
лСзФлоя лТС бжекОккя кПгіРУкжйж бжйСв сСгС лСвОрПккя оієї еОаСТвСбОкСУмі ОаС її 
пОУмжкж; 

а) УмСТСкж гСвСбСТФ гСУявОюмь евСгж сСгС лТСгСбдПккя УмТСзіб лСвОрПккя 
еОаСТвСбОкСУмі пж УлжУОккя бУієї УФйж еОаСТвСбОкСУмі ОаС її пОУмжкж (зТій бжлОгзіб 
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ФзиОгПккя йжТСбСї ФвСгж б йПдОХ лТСоПгФТ бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі аСТдкжзО ОаС 
бжекОккя РСвС аОкзТФмСй, бжекОпПкжХ еОзСкСй); 

б) лТСгОбПоь, язжР кП СмТжйОб біглСбігі кО лТПмПкеію лТСмявСй УмТСзіб, бжекОпПкжХ 
еОзСкСй, ОаС СмТжйОб біг лСзФлоя біглСбігь лТС бжекОккя кОгОкСї лТПмПкеії, ОиП кП 
СмТжйФє СлиОмж (ікржХ бжгіб зСйлПкУОоіР Ф ТОХФкСз лСвОрПккя еОаСТвСбОкСУмі) лТСмявСй 
бжекОпПкжХ Ф мОзіР лТПмПкеії УмТСзіб мО лТж оьСйФ лТСмявСй кОУмФлкжХ 90 гкіб кП 
ебПТмОємьУя гС УФгФ (вСУлСгОТУьзСвС УФгФ) іе еОябСю лТС УмявкПккя еОаСТвСбОкСУмі ОаС лТС 
лСТФрПккя УлТОбж лТС РСвС аОкзТФмУмбС пж УмявкПккя еОУмОбиПкСвС кжй йОРкО. 

ЗО УФйФ гСгОмзСбСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, ТСеТОХСбОкСвС бкОУиігСз мОзСвС 
еаіиьрПккя, кОТОХСбФємьУя лПкя Ф ТСейіТОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСй гия кПУбСєпОУкСвС 
лСвОрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. ЗОекОпПкО лПкя ТСеТОХСбФємьУя еО УмТСз е лПТрСвС 
гкя лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кОУмФлкСвС еО лПТіСгСй, лТСмявСй язСвС бігаФиСУя еаіиьрПккя 
бжмТОм, гС СУмОккьСвС гкя лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє еаіиьрПккя гСХСгФ, мО 
УлиОпФємьУя кПеОиПдкС біг екОпПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзФ еО 
біглСбігкжР ебімкжР лПТіСг. ЙПкя кП кОТОХСбФємьУя кО еОаСТвСбОкіУмь (її пОУмжкФ), УлжУОкФ 
ОаС ТСеУмТСпПкФ бкОУиігСз ФзиОгПккя йжТСбСї ФвСгж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь 
аОкзТФмУмбО лСпжкОюпж е гОмж ФзиОгПккя мОзСї йжТСбСї ФвСгж. 

ЯзсС б йОРаФмкьСйФ (е ФТОХФбОккяй УмТСзФ лСеСбкСї гОбкСУмі) мОзжР лТСгОбПоь 
ебПТмОємьУя гС УФгФ, мС бік йОє лТОбС еаіиьржмж бжмТОмж кО УФйФ СУзОТдФбОкСї 
еОаСТвСбОкСУмі; 

Ф ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзФ СУзОТдФє ТірПккя УФгФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, 
еаіиьрПккя гСХСгФ, лПТПгаОпПкП ожй лФкзмСй, кП бігаФбОємьУя гС йСйПкмФ лТжРкяммя 
СУмОмСпкСвС ТірПккя біглСбігкжй УФгСй; 

лиОмкжз лСгОмзФ - лСзФлПоь еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж гСХСгж кО УФйФ кПлСвОрПкСї 
еОаСТвСбОкСУмі (її пОУмжкж), бжекОкСї Ф лСТягзФ гСУФгСбСвС бТПвФиюбОккя УлСТіб ОаС УФгСй 
пж еО бжзСкОбпжй кОлжУСй кСмОТіФУО, Ф лСгОмзСбСйФ лПТіСгі, кО язжР лТжлОгОє лПТрО е 
лСгіР: 

О) ОаС 90-Р зОиПкгОТкжР гПкь е гкя вТОкжпкСвС УмТСзФ лСвОрПккя мОзСї еОаСТвСбОкСУмі (її 
пОУмжкж), лПТПгаОпПкСвС гСвСбСТСй, ОаС бжекОкСї лТПмПкеією; 

а) ОаС 30-Р зОиПкгОТкжР гПкь біг гкя ФХбОиПккя ТірПккя УФгСй лТС бжекОккя 
(УмявкПккя) мОзСї еОаСТвСбОкСУмі (її пОУмжкж) ОаС бпжкПккя кСмОТіФУСй бжзСкОбпСвС кОлжУФ. 

ЛмТСзж, бжекОпПкі ОаеОоСй "О" оьСвС лФкзмФ, лСржТююмьУя мОзСд кО бжлОгзж, зСиж 
лСзФлПоь кП кОгОб біглСбігі кО лТПмПкеію, кОгіУиОкФ лТСгОбоПй, Ф УмТСзж, бжекОпПкі 
еОзСкСй. 

ЛмТСзж, бжекОпПкі ОаеОоСй "а" оьСвС лФкзмФ, еОУмСУСбФюмьУя кПеОиПдкС біг мСвС, 
ТСелСпОб гПТдОбкжР бжзСкОбПоь ОаС СУСаО, лТжТібкякО гС кьСвС евігкС іе еОзСкСй, еОХСгж 
е лТжйФУСбСвС УмявкПккя аСТвФ пж кі. 

ЗОекОпПкП б оьСйФ ліглФкзмі еаіиьрПккя гСХСгФ лСзФлоя кП егіРУкюємьУя УмСУСбкС 
еОаСТвСбОкСУмі (її пОУмжкж), язО лСвОрОємьУя мОзжй лСзФлоПй гС кОУмОккя УмТСзіб, 
бжекОпПкжХ ОаеОоОйж "О" пж "а" оьСвС ліглФкзмФ. 

ЯзсС Ф кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ лСзФлПоь лСвОрОє УФйФ бжекОкСї еОаСТвСбОкСУмі 
ОаС її пОУмжкФ (УОйСУміРкС пж еО лТСоПгФТСю лТжйФУСбСвС УмявкПккя), мОзжР лСзФлПоь 
еаіиьрФє бжмТОмж кО УФйФ мОзСї еОаСТвСбОкСУмі (її пОУмжкж) еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС 
лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСвОрПккя. 

ЗОаСТвСбОкіУмь, лСлПТПгкьС бігкПУПкО гС УзиОгФ бжмТОм ОаС бігрзСгСбОкО еО ТОХФкСз 
УмТОХСбСвС ТПеПТбФ, язО бжекОємьУя аПекОгіРкСю бкОУиігСз кПгСУмОмкСУмі Озмжбіб лСзФлоя, 
бжекОкСвС аОкзТФмСй Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ ОаС бкОУиігСз її УлжУОккя евігкС е ФйСбОйж 
йжТСбСї ФвСгж, ФзиОгПкСї біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь аОкзТФмУмбО, кП ейікює 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь яз лСзФлоя, мОз і лТСгОбоя Ф еб'яезФ е мОзжй бжекОккяй. 

6. Дия бжекОпПккя лПТПиізФ Са'єзміб СУкСбкжХ еОУСаіб, ікржХ кПСаСТСмкжХ мО 
кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб еО вТФлОйж біглСбігкС гС лФкзмФ 145.1 УмОммі 145 оьСвС КСгПзУФ е 
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йПмСю кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії е гОмж кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя гОкі ікбПкмОТжеОоії, лТСбПгПкСї еО УмОкСй кО 1 збімкя 2011 ТСзФ. 

ВОТміУмь, язО ОйСТмжеФємьУя, лС зСдкСйФ Са'єзмФ СУкСбкжХ еОУСаіб, ікржХ кПСаСТСмкжХ мО 
кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб бжекОпОємьУя яз лПТбіУкО (лПТПСоікПкО) е ФТОХФбОккяй 
зОлімОиіеСбОкжХ бжмТОм кО йСгПТкіеОоію, йСгжнізОоію, гСаФгСбФ, гССаиОгкОккя, 
ТПзСкУмТФзоії мСсС, О мОзСд УФйж кОзСлжпПкСї ОйСТмжеОоії еО гОкжйж аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ кО гОмФ кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ лСржТююмьУя мОзСд кО лиОмкжзіб лСгОмзФ Ф ТОеі їХ лПТПХСгФ іе 
УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя кО еОвОиькФ. 

ДС лПТПСоікПкСї бОТмСУмі СУкСбкжХ еОУСаіб кП бзиюпОємьУя УФйО гССоікзж СУкСбкжХ 
еОУСаіб, сС лТСбПгПкО ліУия 1 Уіпкя 2010 ТСзФ. 

ЯзсС еОвОиькО бОТміУмь ФУіХ вТФл СУкСбкжХ еОУСаіб еО гОкжйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ 
йПкрО, кід еОвОиькО бОТміУмь ФУіХ вТФл СУкСбкжХ нСкгіб еО гОкжйж лСгОмзСбСвС СаиізФ кО 
гОмФ кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ, мС мжйпОУСбО лСгОмзСбО Тіекжоя, язО 
бжкжзОє б ТПеФиьмОмі мОзСвС лСТібкяккя, ОйСТмжеФємьУя яз СзТПйжР Са'єзм іе 
еОУмСУФбОккяй лТяйСиікіРкСвС йПмСгФ лТСмявСй мТьСХ ТСзіб. 

ЛмТСз зСТжУкСвС бжзСТжУмОккя Са'єзміб СУкСбкжХ еОУСаіб, ікржХ кПСаСТСмкжХ мО 
кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб гия кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії е гОмж кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III 
оьСвС КСгПзУФ бжекОпОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ УОйСУміРкС е ФТОХФбОккяй гОмж ббПгПккя 
їХ б ПзУлиФОмОоію, ОиП кП йПкрП йікійОиькС гСлФУмжйжХ УмТСзіб зСТжУкСвС бжзСТжУмОккя, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 145.1 УмОммі 145 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙПТбіУкО бОТміУмь СУкСбкжХ еОУСаіб кП еаіиьрФємьУя кО бОТміУмь лТжгаОккя ОаС 
лСиілрПккя ліУия гОмж кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ б пОУмжкі бжмТОм, 
бігкПУПкжХ кО еаіиьрПккя аОиОкУСбСї бОТмСУмі Са'єзміб гС мОзСї гОмж. 

7. ДСХіг кП бжекОпОємьУя сСгС мСбОТіб (ТПеФиьмОміб ТСаім, лСУиФв), бігбОкмОдПкжХ 
(кОгОкжХ) ліУия гОмж кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ б пОУмжкі бОТмСУмі мОзжХ 
мСбОТіб (ТПеФиьмОміб ТСаім, лСУиФв), СлиОпПкСї Ф бжвиягі ОбОкУіб (лПТПгСлиОмж) гС мОзСї гОмж, 
Ф мСйФ пжУиі б лПТіСг лПТПаФбОккя кО УлТСсПкіР УжУмПйі СлСгОмзФбОккя. 

ВжмТОмж кП бжекОпОюмьУя сСгС мСбОТіб (ТПеФиьмОміб ТСаім, лСУиФв), СмТжйОкжХ (кОгОкжХ) 
ліУия гОмж кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ, Ф пОУмжкі бОТмСУмі мОзжХ мСбОТіб 
(ТСаім, лСУиФв), СлиОпПкСї Ф бжвиягі ОбОкУіб (лПТПгСлиОмж) гС мОзСї гОмж, Ф ТОеі язсС мОзі 
ОбОкУж аФиж бТОХСбОкі лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф УзиОгі бОиСбжХ бжмТОм кО гОмФ їХ СлиОмж, О 
мОзСд Ф лПТіСг лПТПаФбОккя кО УлТСсПкіР УжУмПйі СлСгОмзФбОккя. 

Дия лиОмкжзіб лСгОмзФ кО лТжаФмСз, сС лПТПРриж іе УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя 
кО еОвОиькФ, СгкСпОУкС е бжекОккяй гСХСгіб біг лТСгОдФ мСбОТіб (бжзСкОккя ТСаім, 
кОгОккя лСУиФв) кО еОвОиькіР УжУмПйі СлСгОмзФбОккя гС УзиОгФ бжмТОм бзиюпОємьУя 
УСаібОТміУмь мОзжХ мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв, сС УзиОиОУя б лПТіСг лПТПаФбОккя мОзСвС 
лиОмкжзО кО УлТСсПкіР УжУмПйі СлСгОмзФбОккя, лТСлСТоіРкС УФйі бжекОкжХ гСХСгіб. 

КСйіУіРкі гСХСгж (бжмТОмж) мО ікрі лиОмПді, лСб'яеОкі іе УмбСТПккяй ОаС лТжгаОккяй 
зТПгжміб, бзиОгіб (гПлСежміб), язі аФиж бзиюпПкі гС Са'єзмО СлСгОмзФбОккя Ф ебімкжХ 
лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ гС кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ, кП бТОХСбФюмьУя лТж 
бжекОпПккі гСХСгіб і бжмТОм біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

8. ВжзиюпПкС. 
9. К Уіпкі - вТФгкі 2015 ТСзФ лиОмкжзж еСаСб'яеОкі УлиОпФбОмж сСйіУяпкі ОбОкУСбі бкПУзж 

е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб біглСбігкС гС лФкзмФ 57.1 УмОммі 57 оьСвС КСгПзУФ Ф 
ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ. ЙСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2016 ТСзФ сСйіУяпкі ОбОкУСбі 
бкПУзж е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кП УлиОпФюмьУя. 

10. ВУмОкСбжмж УмОбзФ лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб: 
 е 1 збімкя 2011 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2011 ТСзФ бзиюпкС - 23 бігУСмзж; 
 е 1 Уіпкя 2012 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2012 ТСзФ бзиюпкС - 21 бігУСмСз; 
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 е 1 Уіпкя 2013 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2013 ТСзФ бзиюпкС - 19 бігУСмзіб, О гия УФа'єзміб 
ікгФУмТії лТСвТОйкСї лТСгФзоії, язі еОУмСУСбФюмь СУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя, 
лПТПгаОпПкі б лФкзмі 15 лігТСегіиФ 10 оьСвС ТСегіиФ, - 5 бігУСмзіб; 

 е 1 Уіпкя 2014 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2014 ТСзФ бзиюпкС - 18 бігУСмзіб, О гия УФа'єзміб 
ікгФУмТії лТСвТОйкСї лТСгФзоії, язі еОУмСУСбФюмь СУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя, 
лПТПгаОпПкі Ф лФкзмі 15 лігТСегіиФ 10 оьСвС ТСегіиФ, - 5 бігУСмзіб. 

ОаеОо рСУмжР бжзиюпПкС; 
ОаеОо УьСйжР бжзиюпПкС; 
ОаеОо бСУьйжР бжзиюпПкС; 
ОаеОо гПб'ямжР бжзиюпПкС; 
ОаеОо гПУямжР бжзиюпПкС; 
ОаеОо СгжкОгоямжР бжзиюпПкС. 
11. ЙТж ТСеТОХФкзФ ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб мО кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб біглСбігкС 

гС лФкзмФ 138.3 УмОммі 138 оьСвС КСгПзУФ аОиОкУСбО бОТміУмь СУкСбкжХ еОУСаіб мО 
кПйОмПТіОиькжХ Озмжбіб УмОкСй кО 1 Уіпкя 2015 ТСзФ йОє гСТібкюбОмж аОиОкУСбіР бОТмСУмі 
мОзжХ Озмжбіб, сС бжекОпПкО УмОкСй кО 31 вТФгкя 2014 ТСзФ біглСбігкС гС УмОмПР 144 - 146 
мО 148 ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ. 

12. ЗСТйж ОаеОоФ гТФвСвС лФкзмФ 137.21 УмОммі 137 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС 1 
Уіпкя 2014 ТСзФ. 

13. МжйпОУСбС гС 1 Уіпкя 2014 ТСзФ гОмСю еаіиьрПккя гСХСгіб ліглТжєйУмб джмиСбС-
зСйФкОиькСвС вСУлСгОТУмбО біг кОгОккя джмиСбС-зСйФкОиькжХ лСУиФв є гОмО кОгХСгдПккя 
зСрміб біг УлСджбОпО кО аОкзібУьзжР ТОХФкСз ОаС б зОУФ лиОмкжзО лСгОмзФ, зТій бжлОгзіб, 
язсС мОзП кОгХСгдПккя бігаФбОємьУя Ф ТОХФкСз лСвОрПккя еОаСТвСбОкСУмі еО джмиСбС-
зСйФкОиькі лСУиФвж, кОгОкі гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ. 

ЙТж оьСйФ ліглТжєйУмбО джмиСбС-зСйФкОиькСвС вСУлСгОТУмбО Ф УзиОгі УСаібОТмСУмі 
ТПОиіеОоії джмиСбС-зСйФкОиькжХ лСУиФв бжекОюмь бжмТОмж кО лТжгаОккя мСбОТіб, ТСаім, 
лСУиФв Ф УФйі нОзмжпкС УлиОпПкжХ еО кжХ зСрміб, зТій бжлОгзіб язсС мОзО УлиОмО 
бігаФбОємьУя б ТОХФкСз лСвОрПккя еОаСТвСбОкСУмі еО мОзі ТСаСмж, лСУиФвж, лТжгаОкі гС гОмж 
кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ. 

БОиОкУСбО бОТміУмь мСбОТіб (зТій мжХ, сС лігиявОюмь ОйСТмжеОоії, мО оіккжХ лОлПТіб), 
УжТСбжкж, йОмПТіОиіб, зСйлиПзмФюпжХ бжТСаіб, кОлібнОаТжзОміб, йОиСоіккжХ лТПгйПміб 
(гОиі - еОлОУіб), лТжгаОкжХ гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ, О 
УлиОпПкжХ ліУия оієї гОмж, бжекОюмьУя б УзиОгі бжмТОм Ф УФйі нОзмжпкСї УлиОпПкжХ еО кжХ 
зСрміб. 

МПР лФкзм кП лСржТюємьУя кО лиОмкжзіб лСгОмзФ - иіоПкеіОміб е лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї 
мО/ОаС мПлиСбСї ПкПТвії. 

14. К 2011 ТСоі кСТйОмжб гия СУкСбкжХ еОУСаіб, бжекОпПкжР Ф ліглФкзмі 14.1.138 лФкзмФ 
14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, бУмОкСбиюємьУя б ТСейіТі 1000 вТжбПкь. 

15. ВжзиюпПкС.  
15. ВжзиюпПкС. 
16. ВжзиюпПкС. 
16. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2020 ТСзФ, ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмСз 

ліглТжєйУмб Ф ТСейіТі гСХСгФ ліглТжєйУмб, СмТжйОкСвС кжйж біг вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е 
бжзСТжУмОккяй вОеФ (йПмОкФ) бФвіиькжХ ТСгСбжс мО/ОаС лСХігкСї УжТСбжкж вОеФ (йПмОкФ) 
бФвіиькжХ ТСгСбжс, Ф мСйФ пжУиі вОеСлСбімТякСї УФйірі іе бйіУмСй вОеФ (йПмОкФ), язО кП 
біглСбігОє бжйСвОй гС язСУмі лТжТСгкСвС вОеФ, лТжекОпПкСвС гия мТОкУлСТмФбОккя, 
лТСйжУиСбСвС мО зСйФкОиькС-лСаФмСбСвС УлСджбОккя, сС егіРУкюємьУя біглСбігкС гС 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС вОе (йПмОк) бФвіиькжХ ТСгСбжс". 

З йПмСю еОУмСУФбОккя ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС лФкзмФ нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя ліглТжєйУмб, сС бжзСТжУмСбФюмь вОе (йПмОк) бФвіиькжХ ТСгСбжс мО/ОаС 
лСХігкФ УжТСбжкФ вОеФ (йПмОкФ) бФвіиькжХ ТСгСбжс, Ф мСйФ пжУиі вОеСлСбімТякФ УФйір іе 
бйіУмСй вОеФ (йПмОкФ), язО кП біглСбігОє бжйСвОй гС язСУмі лТжТСгкСвС вОеФ, лТжекОпПкСвС 
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гия мТОкУлСТмФбОккя, лТСйжУиСбСвС мО зСйФкОиькС-лСаФмСбСвС УлСджбОккя, ейПкрФємьУя 
кО УФйФ гСХСгФ, СмТжйОкСвС біг СлПТОоіР е вОеСй (йПмОкСй) бФвіиькжХ ТСгСбжс (ТПОиіеОоія, 
лПТПТСазО, УлОиюбОккя) мО/ОаС лСХігкСю УжТСбжкСю вОеФ (йПмОкФ) бФвіиькжХ ТСгСбжс, Ф 
мСйФ пжУиі вОеСлСбімТякСю УФйіррю іе бйіУмСй вОеФ (йПмОкФ), язО кП біглСбігОє бжйСвОй 
гС язСУмі лТжТСгкСвС вОеФ, лТжекОпПкСвС гия мТОкУлСТмФбОккя, лТСйжУиСбСвС мО 
зСйФкОиькС-лСаФмСбСвС УлСджбОккя. 

ЛФйж зСрміб, бжбіиькПкжХ Ф еб'яезФ е кОгОккяй лСгОмзСбСї ліиьвж, УлТяйСбФюмьУя 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лПТПСУкОсПккя йОмПТіОиькС-мПХкіпкСї аОеж, еОлТСбОгдПккя кСбімкіХ 
мПХкСиСвіР, лСб'яеОкжХ е бжгСаФбОккяй, гПвОеОоією мО бжзСТжУмОккяй вОеФ (йПмОкФ) 
бФвіиькжХ ТСгСбжс мО/ОаС лСХігкФ УжТСбжкФ вОеФ (йПмОкФ) бФвіиькжХ ТСгСбжс, Ф мСйФ пжУиі 
вОеСлСбімТякФ УФйір іе бйіУмСй вОеФ (йПмОкФ), гС еОзікпПккя кОУмФлкСвС лСгОмзСбСвС ТСзФ. 

К ТОеі бігУФмкСУмі оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя бжбіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя зСрміб Ф 
мПТйік, лПТПгаОпПкжР ОаеОоСй мТПмій оьСвС лФкзмФ, лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
еаіиьржмж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кО УФйФ гСХСгФ, СмТжйОкСвС біг 
ТПОиіеОоії вОеФ (йПмОкФ) бФвіиькжХ ТСгСбжс, кО язжР аФиС ейПкрПкС нікОкУСбжР ТПеФиьмОм 
гС СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС ОаеОоФ гТФвСвС оьСвС лФкзмФ, еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС 
ТСзФ, сС кОУмОє еО лСгОмзСбжй лПТіСгСй еОУмСУФбОккя ліиьвж. 

17. З йПмСю СлСгОмзФбОккя бігСаТОдПккя б СаиізФ лТСгОбоя мО лСзФлоя еОаСТвСбОкСУмі, 
сС бжкжзиО Ф еб'яезФ іе еОмТжйзСю б СлиОмі мСбОТіб, бжзСкОкжХ ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв, язсС 
еОХСгж сСгС УмявкПккя мОзжХ аСТвіб ТСелСпОмС біглСбігкС гС лФкзмФ 159.1 УмОммі 159 
ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, егіРУкюємьУя гС лСбкСвС 
лСвОрПккя пж бжекОккя мОзСї еОаСТвСбОкСУмі аПекОгіРкСю Ф мОзСйФ лСТягзФ: 

1.1. ЙиОмкжз лСгОмзФ - лТСгОбПоь Ф ТОеі, язсС УФг кП еОгСбСиькяє лСеСбФ (еОябж) 
лТСгОбоя ОаС еОгСбСиькяє РСвС пОУмзСбС пж кП лТжРйОє лСеСбФ (еОябж) гС лТСбОгдПккя 
(ТСевиягФ) ОаС еОгСбСиькяє лСеСб (еОябФ) лСзФлоя лТС бжекОккя кПгіРУкжйж бжйСв сСгС 
лСвОрПккя оієї еОаСТвСбОкСУмі ОаС її пОУмжкж (зТій лТжлжкПккя УФгСй лТСбОгдПккя Ф 
УлТОбі лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС, Ф еб'яезФ е лСвОрПккяй лСзФлоПй еОаСТвСбОкСУмі ОаС її 
пОУмжкж ліУия лСгОккя лТСгОбоПй лСеСбФ (еОябж)) еСаСб'яеОкжР: 

О) еаіиьржмж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя біглСбігкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ 
кО УФйФ еОаСТвСбОкСУмі (її пОУмжкж), лСлПТПгкьС бігкПУПкСї кжй гС ейПкрПккя гСХСгФ 
евігкС е ліглФкзмСй 159.1.1 лФкзмФ 159.1 УмОммі 159 ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС 
гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ; 

а) ейПкржмж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя біглСбігкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ 
кО УСаібОТміУмь (її пОУмжкж, бжекОпПкСї лТСлСТоіРкС УФйі еОаСТвСбОкСУмі, бзиюпПкСї гС 
гСХСгФ біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ) мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв, еО язжйж бжкжзиО мОзО 
еОаСТвСбОкіУмь, лСлПТПгкьС бігкПУПкФ кжй гС ейПкрПккя бжмТОм біглСбігкС гС лФкзмФ 
159.1 УмОммі 159 ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ. 

ЗО УФйФ гСгОмзСбСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, ТСеТОХСбОкСвС бкОУиігСз мОзСвС 
зСТжвФбОккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя, кОТОХСбФємьУя лПкя, бжекОпПкО е 
ТСеТОХФкзФ 120 бігУСмзіб ТіпкСї СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС гіяиО кО 
гПкь бжкжзкПккя гСгОмзСбСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя. ЗОекОпПкО лПкя ТСеТОХСбФємьУя 
еО УмТСз іе лПТрСвС гкя лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, сС кОУмОє еО лПТіСгСй, лТСмявСй язСвС 
бігаФиСУя ейПкрПккя гСХСгФ мО бжмТОм евігкС е ліглФкзмСй 159.1.1 лФкзмФ 159.1 УмОммі 159 
ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, гС СУмОккьСвС гкя 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє зСТжвФбОккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС 
СлСгОмзФбОккя, мО УлиОпФємьУя кПеОиПдкС біг екОпПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
лиОмкжзО лСгОмзФ еО біглСбігкжР ебімкжР лПТіСг. ЙПкя кП кОТОХСбФємьУя кО еОаСТвСбОкіУмь 
(її пОУмжкФ), УлжУОкФ ОаС ТСеУмТСпПкФ бкОУиігСз ФзиОгПккя йжТСбСї ФвСгж біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь аОкзТФмУмбО, лСпжкОюпж е гОмж ФзиОгПккя мОзСї йжТСбСї ФвСгж. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ - лСзФлПоь еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя ліУия 1 Уіпкя 2015 ТСзФ кО бОТміУмь еОаСТвСбОкСУмі, бжекОкФ УФгСй пж еО 
бжзСкОбпжй кОлжУСй кСмОТіФУО, Ф лСгОмзСбСйФ лПТіСгі, кО язжР лТжлОгОє гПкь кОаТОккя 
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еОзСккСї Ужиж ТірПккя УФгФ лТС бжекОккя (УмявкПккя) мОзСї еОаСТвСбОкСУмі (її пОУмжкж) ОаС 
бпжкПккя кСмОТіФУСй бжзСкОбпСвС кОлжУФ. 

1.2. ЯзсС б кОУмФлкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ ліУия 1 Уіпкя 2015 ТСзФ лСзФлПоь лСвОрОє 
УФйФ бжекОкСї еОаСТвСбОкСУмі ОаС її пОУмжкФ (УОйСУміРкС ОаС еО лТСоПгФТСю лТжйФУСбСвС 
УмявкПккя) мО бігкПУПкСї кО ейПкрПккя бжмТОм евігкС е ліглФкзмСй 159.1.2 лФкзмФ 159.1 
УмОммі 159 ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, мОзжР 
лСзФлПоь ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кО УФйФ мОзСї еОаСТвСбОкСУмі (її 
пОУмжкж) еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє мОзП лСвОрПккя. 

ВСгкСпОУ лТСгОбПоь, язжР ейПкржб УФйФ гСХСгФ ебімкСвС лПТіСгФ кО бОТміУмь 
бігбОкмОдПкжХ мСбОТіб, бжзСкОкжХ ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв, біглСбігкС гС ліглФкзмФ 159.1.1 
лФкзмФ 159.1 УмОммі 159 ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, 
еаіиьрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кО УФйФ еОаСТвСбОкСУмі (її пОУмжкж) еО 
мОзі мСбОТж, ТСаСмж, лСУиФвж, лСвОрПкФ лСзФлоПй, мО ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя кО УСаібОТміУмь (її пОУмжкФ, бжекОпПкФ лТСлСТоіРкС УФйі лСвОрПкСї 
еОаСТвСбОкСУмі) ожХ мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР 
лТжлОгОє мОзП лСвОрПккя. 

1.3. ЗОаСТвСбОкіУмь, лСлПТПгкьС бігкПУПкО кО ейПкрПккя гСХСгФ евігкС е ліглФкзмСй 
159.1.1 лФкзмФ 159.1 УмОммі 159 ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 
ТСзФ, ОаС бігрзСгСбОкО еО ТОХФкСз УмТОХСбСвС ТПеПТбФ евігкС е лФкзмСй 159.3 УмОммі 159 
ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, язО бжекОємьУя 
аПекОгіРкСю бкОУиігСз кПгСУмОмкСУмі Озмжбіб лСзФлоя, бжекОкСвС аОкзТФмСй Ф 
бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, ОаС бкОУиігСз її УлжУОккя евігкС е ФйСбОйж йжТСбСї ФвСгж, 
ФзиОгПкСї біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь аОкзТФмУмбО, кП зСТжвФє нікОкУСбжР 
ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя яз лСзФлоя, мОз і лТСгОбоя Ф еб'яезФ е мОзжй бжекОккяй. 

18. ЗО СлПТОоіяйж, лС язжХ гСХіг гия оіиПР СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз гС 1 
Уіпкя 2015 ТСзФ бжекОпОбУя еО гОмСю кОгХСгдПккя зСрміб кО аОкзібУьзжР ТОХФкСз ОаС б 
зОУФ лиОмкжзО лСгОмзФ, і УмОкСй кО 1 Уіпкя 2015 ТСзФ Ф лиОмкжзО лСгОмзФ аФиО кОябкО 
гПаімСТУьзО еОаСТвСбОкіУмь еО мОзжйж СлПТОоіяйж, лТж ТСеТОХФкзФ Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
УФйО зСрміб, сС кОгіРриО кО аОкзібУьзжР ТОХФкСз ОаС б зОУФ лиОмкжзО лСгОмзФ ліУия 1 
Уіпкя 2015 ТСзФ, еаіиьрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя. 

ЗО СлПТОоіяйж, лС язжХ бжмТОмж гия оіиПР СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз гС 1 
Уіпкя 2015 ТСзФ бжекОпОижУя еО гОмСю лПТПТОХФбОккя зСрміб кО аОкзібУьзжР ТОХФкСз ОаС б 
зОУФ зСкмТОвПкмО лиОмкжзО лСгОмзФ, і УмОкСй кО 1 Уіпкя Ф лиОмкжзО лСгОмзФ аФиО кОябкО 
зТПгжмСТУьзО еОаСТвСбОкіУмь еО мОзжйж СлПТОоіяйж, лТж ТСеТОХФкзФ Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
УФйО зСрміб, сС аФиО лПТПТОХСбОкО кО аОкзібУьзжР ТОХФкСз ОаС б зОУФ зСкмТОвПкмО 
лиОмкжзО лСгОмзФ ліУия 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя. 

19. ЛФйО ОйСТмжеОоії, кОТОХСбОкО б аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ кО кПСаСТСмкі Озмжбж, сС 
еОижржижУя кП ббПгПкжйж б ПзУлиФОмОоію УмОкСй кО 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, бОТміУмь язжХ б 
аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ еаіиьрПкО кО УФйФ бжмТОм, сС бТОХСбОкі лТж бжекОпПккі Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз біглСбігкС гС ліглФкзмФ "е" ліглФкзмФ 138.8.5 лФкзмФ 
138.8 УмОммі 138 ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, еаіиьрФє 
нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ліУия 1 Уіпкя 2015 ТСзФ. 

ЛФйО бжекОкжХ бмТОм біг ейПкрПккя зСТжУкСУмі мжХ кПСаСТСмкжХ Озмжбіб, сС 
еОижржижУя кП ббПгПкжйж б ПзУлиФОмОоію УмОкСй кО 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, бОТміУмь язжХ б 
аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ еаіиьрПкО кО УФйФ бжмТОм, сС бТОХСбОкі лТж бжекОпПккі Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз біглСбігкС гС ліглФкзмФ "е" ліглФкзмФ 138.8.5 лФкзмФ 
138.8 УмОммі 138 ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, еаіиьрФє 
нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ліУия 1 Уіпкя 2015 ТСзФ. 

ЛФйО бжмТОм е ТСебігзж/гСТСебігзж мО СаиОрмФбОккя кОнмСбжХ мО вОеСбжХ ТСгСбжс, язі 
бжекОкі б аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ бжмТОмОйж ебімкСвС лПТіСгФ Ф еб'яезФ е мПХкіпкСю 
кПйСдижбіУмю мО/ОаС ПзСкСйіпкСю кПгСоіиькіУмю лСгОиьрСвС бжгСаФмзФ зСТжУкжХ 
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зСлОижк, мО аФиж бТОХСбОкі лТж бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ "е" ліглФкзмФ 138.8.5 лФкзмФ 138.8 УмОммі 138 ТСегіиФ III оьСвС 
КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, еаіиьрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя ліУия 1 Уіпкя 2015 ТСзФ. 

20. ВжмТОмж кО УлиОмФ лТСоПкміб, язі біглСбігОиж бжйСвОй лФкзмФ 141.1 УмОммі 141 ТСегіиФ 
III оьСвС КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, ОиП кП бігкПУПкі гС УзиОгФ 
бжмТОм бжТСакжомбО (СаівФ) евігкС е лСиСдПккяйж лФкзмФ 141.2 УмОммі 141 ТСегіиФ III оьСвС 
КСгПзУФ Ф ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, лігиявОюмь бТОХФбОккю лТж бжекОпПккі 
нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя йОРаФмкіХ ебімкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгіб е 1 Уіпкя 
2015 ТСзФ е ФТОХФбОккяй СайПдПккя, лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 140.3 УмОммі 140 ТСегіиФ III 
оьСвС КСгПзУФ. 

21. ЛмОкСй кО 1 Уіпкя 2015 ТСзФ аОкз еСаСб'яеОкжР егіРУкжмж лПТПТОХФкСз ТПеПТбФ Ф 
еб'яезФ іе екПоікПккяй (ейПкрПккяй зСТжУкСУмі) Озмжбіб. 

КПеПТб, УнСТйСбОкжР аОкзСй Ф еб'яезФ іе ейПкрПккяй зСТжУкСУмі Озмжбіб евігкС е 
бжйСвОйж йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі УмОкСй кО зікПоь 2014 ТСзФ, Ф УФйі, 
сС кП лПТПбжсФє иійім Ф ТСейіТі 30 бігУСмзіб бОТмСУмі, язО ТСеТОХСбФємьУя яз УФзФлкО 
аОиОкУСбО бОТміУмь Озмжбіб, екПоікПккя язжХ бжекОємьУя рияХСй нСТйФбОккя ТПеПТбФ, 
еаіиьрПкО кО УФйФ ТПеПТбФ еО мОзжйж ОзмжбОйж, евігкС е гОкжйж нікОкУСбСї ебімкСУмі еО 
2014 Тіз, ббОдОємьУя ТПеПТбСй кО 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, бжекОкжй гия СлСгОмзФбОккя. ЛФйО 
лПТПбжсПккя ТПеПТбФ кОг мОзжй иійімСй кП ейікює Са'єзм СлСгОмзФбОккя лСмСпкСвС ОаС 
лСлПТПгкіХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, Ф мСйФ пжУиі кП еаіиьрФє мО кП ейПкрФє 
нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя, мО ббОдОємьУя лПТПбжсПккяй ТПеПТбФ, сС 
бжкжзиС Ф лСлПТПгкіХ ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгОХ. 

ЙСежмжбкО (біг'єйкО) Тіекжоя йід ТПеПТбСй, ТСеТОХСбОкжй біглСбігкС гС ТСегіиФ III 
оьСвС КСгПзУФ кО зікПоь 2014 ТСзФ, мО ТПеПТбСй кО 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, бжекОкжй гия 
СлСгОмзФбОккя евігкС е ожй лФкзмСй, еаіиьрФє (ейПкрФє) нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя Тібкжйж пОУмзОйж лТСмявСй мТьСХ ТСзіб. 

К ТСеТОХФкСз Тіекжоь евігкС е ліглФкзмСй 139.3.5 лФкзмФ 139.3 УмОммі 139 ТСегіиФ III оьСвС 
КСгПзУФ кП бТОХСбФюмьУя УФйж нОзмжпкСї СлиОмж аОкзСй кОгОкжХ нікОкУСбжХ вОТОкміР еО 
ТОХФкСз ТПеПТбФ, бзиюпПкСвС гС бжмТОм евігкС е ожй КСгПзУСй гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ. 

22. ЗСТйО лФкзмФ 57.1 УмОммі 57 Ф ТПгОзоії, бжзиОгПкіР б ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя 
ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО гПязжХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС 
лСгОмзСбСї ТПнСТйж", б пОУмжкі вТОкжпкСвС мПТйікФ лСгОккя гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб еОУмСУСбФємьУя, лСпжкОюпж іе лСгОккя гПзиОТОоії е оьСвС лСгОмзФ еО 
ебімкжР Тіз, б язСйФ кОажТОє пжккСУмі ТПгОзоія ТСегіиФ III КСгПзУФ, бжзиОгПкО б ЗОзСкі 
КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО гПязжХ еОзСкСгОбпжХ 
КзТОїкж сСгС лСгОмзСбСї ТПнСТйж". 

23. ЗСТйж УмОмПР 135, 159, 192 мО лФкзмФ 5 лігТСегіиФ 4 ТСегіиФ XX ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж кП лСржТююмьУя кО еОаСТвСбОкіУмь, гС язСї еОУмСУСбФємьУя йПХОкіей УлжУОккя кО 
ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПязі лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі еО УлСджмжР 
лТжТСгкжР вОе мО ПиПзмТжпкФ ПкПТвію". 

24. ДС УзиОгФ бжмТОм бзиюпОюмьУя бжмТОмж кО СлиОмФ біглФУмСз лТОоібкжзОй мО ікрі 
бжлиОмж, лСб'яеОкі е СлиОмСю лТОоі, язі бігрзСгСбОкі ліУия 1 Уіпкя 2015 ТСзФ еО ТОХФкСз 
ТПеПТбіб мО еОаПелПпПкь, УнСТйСбОкжХ гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ 
лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї 
ебімкСУмі, Ф бжлОгзФ, язсС мОзі бжмТОмж кП аФиж бТОХСбОкі лТж бжекОпПккі Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ. 

25. ВжмТОмж кО УлиОмФ лТСоПкміб, язі біглСбігОиж бжйСвОй ліглФкзмФ 5.5.1 лФкзмФ 5.5 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ ліглТжєйУмб", ОиП кП бігкПУПкі гС УзиОгФ 
бжмТОм бжТСакжомбО (СаівФ) евігкС е лСиСдПккяйж ліглФкзмФ 5.5.2 оьСвС лФкзмФ гС гОмж 
кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ, лігиявОюмь лПТПкПУПккю кО ТПеФиьмОмж 

http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
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йОРаФмкіХ лСгОмзСбжХ лПТіСгіб іе ФТОХФбОккяй СайПдПкь, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 141 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛФйО лПТПбжсПккя ОбОкУСбСвС бкПУзФ е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, лСлПТПгкьС 
УлиОпПкСвС лиОмкжзСй гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ Ф еб'яезФ іе 
кОТОХФбОккяй гжбігПкгіб евігкС е ліглФкзмСй 7.8.2 лФкзмФ 7.8 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
СлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ ліглТжєйУмб", кОг УФйСю лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е оьСвС лСгОмзФ 
мОзСвС лиОмкжзО, сС ФмбСТжиОУя УмОкСй кО гОмФ кОаТОккя пжккСУмі ТСегіиСй III оьСвС 
КСгПзУФ, бТОХСбФємьУя б йОРаФмкіХ лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ біглСбігкС гС лФкзмФ 153.3 УмОммі 
153 оьСвС КСгПзУФ. 

26. БОиОкУСбО бОТміУмь мСбОТіб (зТій мжХ, сС лігиявОюмь ОйСТмжеОоії, мО оіккжХ лОлПТіб), 
УжТСбжкж, йОмПТіОиіб, зСйлиПзмФюпжХ бжТСаіб, кОлібнОаТжзОміб, йОиСоіккжХ лТПгйПміб 
(гОиі - еОлОУіб) кО УзиОгОХ, Ф кПеОбПТрПкСйФ бжТСакжомбі мО еОижрзОХ вСмСбСї лТСгФзоії 
УмОкСй кО зікПоь ебімкСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, сС лПТПгФбОб гОмі кОаТОккя пжккСУмі 
ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ, бжекОємьУя бжмТОмОйж б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ТСегіиСй III 
оьСвС КСгПзУФ. 

27. ВжзиюпПкС. 
28. ЗСТйж УмОмПР 135, 159, 192 мО лФкзмФ 5 лігТСегіиФ 4 ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ кП 

лСржТююмьУя кО еОаСТвСбОкіУмь, гС язСї еОУмСУСбФємьУя йПХОкіей УлжУОккя кО ФйСбОХ, 
бжекОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПязі лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі ліглТжєйУмб СаСТСккС-
лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ - ФпОУкжзіб ДПТдОбкСвС зСкоПТкФ "КзТСаСТСклТСй" мО 
еОаПелПпПккя їХ УмОаіиькСвС ТСебжмзФ". 

29. ВжзиюпПкС. 
30. ИлПТОоії е бігУмФлиПккя лТОб бжйСвж еО зТПгжмкжйж гСвСбСТОйж, еОаПелПпПкжйж 

ілСмПзСю кО зСТжУмь нікОкУСбСї ФУмОкСбж, сС егіРУкює гіяиькіУмь е кОгОккя нікОкУСбжХ 
зТПгжміб еО ТОХФкСз еОиФпПкжХ зСрміб, е СаСб'яезСбжй еСаСб'яеОккяй їХ ебСТСмкСвС 
бігУмФлиПккя, СаиізСбФюмьУя е йПмСю СлСгОмзФбОккя яз СмТжйОккя нікОкУСбСвС зТПгжмФ б 
лСгОмзСбСйФ СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзФ - лСлПТПгкьСвС зТПгжмСТО мО яз кОгОккя 
нікОкУСбСвС зТПгжмФ б лСгОмзСбСйФ СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзФ - кСбСвС зТПгжмСТО, 
біглСбігкС гС ліглФкзміб 153.4.1 мО 153.4.2 лФкзмФ 153.4 УмОммі 153 оьСвС КСгПзУФ кО СУкСбі 
гОкжХ аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, язсС евігкС е лСиСдПккяйж (УмОкгОТмОйж) аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ бігУмФлиПккя лТОб бжйСвж еО зТПгжмкжйж гСвСбСТОйж, еОаПелПпПкжйж ілСмПзСю, кП 
лТжебСгжмь гС лТжлжкПккя бжекОккя мОзжХ лТОб бжйСвж б аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ 
лиОмкжзО лСгОмзФ - лСлПТПгкьСвС зТПгжмСТО мО їХ бжекОккя б аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ 
лиОмкжзО лСгОмзФ - кСбСвС зТПгжмСТО. 

ЙТж кПгСмТжйОккі ФйСбж мОзСвС ебСТСмкСвС бігУмФлиПккя еОекОпПкО СлПТОоія 
СлСгОмзСбФємьУя б еОвОиькСйФ лСТягзФ кО лігУмОбі лФкзмФ 153.5 УмОммі 153 оьСвС КСгПзУФ. 

Дия оіиПР оьСвС лФкзмФ ліг нікОкУСбСю ФУмОкСбСю Уиіг ТСеФйімж нікОкУСбФ ФУмОкСбФ, 
аіиьр кід 50 бігУСмзіб зСТлСТОмжбкжХ лТОб язСї кОиПджмь гПТдОбкжй аОкзОй. 

31. Віг'єйкжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм еО СлПТОоіяйж е оіккжйж лОлПТОйж, гПТжбОмжбОйж, 
зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж, бжлФсПкжйж б ікріР, кід оіккі лОлПТж, нСТйі, УнСТйСбОкжР 
УмОкСй кО 1 Уіпкя 2013 ТСзФ, кП бТОХСбФємьУя лТж бжекОпПккі нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ еО 
СлПТОоіяйж е оіккжйж лОлПТОйж, гПТжбОмжбОйж, зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж, бжлФсПкжйж б 
ікріР, кід оіккі лОлПТж, нСТйі, б кОУмФлкжХ ебімкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ. 

ЙТж бжекОпПккі лТжаФмзіб/еажмзіб Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмОйж 153.8 і 153.9 УмОммі 
153 оьСвС КСгПзУФ, бжмТОмж, лСкПУПкі (кОТОХСбОкі) лиОмкжзОйж лСгОмзіб лТж лТжгаОккі 
оіккжХ лОлПТіб, гПТжбОмжбіб, зСТлСТОмжбкжХ лТОб, бжлФсПкжХ б ікріР, кід оіккі лОлПТж, 
нСТйі гС 1 Уіпкя 2013 ТСзФ, бТОХСбФюмьУя лТж їХ лСгОиьрСйФ бігпФдПккі б лСбкСйФ СаУяеі 
кО лігУмОбі лПТбжккжХ гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь егіРУкПккя бжмТОм. 

ЙТж оьСйФ бігкПУПккя Тіекжоі йід бжмТОмОйж, бжекОпПкжйж б ОаеОоі гТФвСйФ оьСвС 
лФкзмФ, мО гСХСгОйж (лТжаФмзОйж/еажмзОйж) еО СлПТОоіяйж е лСгОиьрСвС бігпФдПккя 
оіккжХ лОлПТіб гС лТжаФмзіб/еажмзіб, СмТжйОкжХ біг СлПТОоіР е оіккжйж лОлПТОйж, сС 
лПТПаФбОюмь ОаС кП лПТПаФбОюмь б СаівФ кО нСкгСбіР аіТді, егіРУкюємьУя еОиПдкС біг мСвС, 
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пж бжекОбОижУя еОекОпПкі оіккі лОлПТж б йСйПкм їХ лСгОиьрСвС бігпФдПккя мОзжйж, сС 
лПТПаФбОюмь б СаівФ кО нСкгСбіР аіТді, біглСбігкС гС ліглФкзмФ 153.8.2 лФкзмФ 153.8 УмОммі 
153 оьСвС КСгПзУФ. 

32. Віг'єйкжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм еО СлПТОоіяйж е оіккжйж лОлПТОйж, УнСТйСбОкжР 
УмОкСй кО 1 Уіпкя 2014 ТСзФ, кП бТОХСбФємьУя лТж бжекОпПккі нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ еО 
СлПТОоіяйж е оіккжйж лОлПТОйж еО ТПеФиьмОмОйж ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгіб 2014 ТСзФ. 

33. МжйпОУСбС, кО лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії, гС ікржХ бжмТОм 
ебжпОРкСї гіяиькСУмі аПе СайПдПкь, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй "О" ліглФкзмФ 138.10.6 лФкзмФ 
138.10 УмОммі 138 оьСвС КСгПзУФ, б ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, бзиюпОюмьУя 
УФйж зСрміб ОаС бОТміУмь УлПоіОиькжХ еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ (зОУСз, 
аТСкПджиПміб, бжвСмСбиПкжХ біглСбігкС гС біРУьзСбжХ УмОкгОТміб), мПХкіпкжХ еОУСаіб 
УлСУмПТПдПккя, иізОТУьзжХ еОУСаіб мО йПгжпкжХ бжТСаіб, еОУСаіб СУСажУмСї вівієкж, 
лТСгФзміб ХОТпФбОккя, лТПгйПміб ТПпСбСвС еОаПелПпПккя, О мОзСд ікржХ мСбОТіб, бжзСкОкжХ 
ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв еО лПТПиізСй, сС бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, язі 
гСаТСбіиькС лПТПТОХСбОкі (лПТПгОкі) ЗаТСРкжй ЛжиОй КзТОїкж, ЗОоіСкОиькіР вбОТгії 
КзТОїкж, ЛиФдаі аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаі еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкіР 
лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбФ бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккю 
гПТдОбкСї СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкіР УиФдаі УлПоіОиькСвС еб'яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії 
КзТОїкж, ікржй ФмбСТПкжй біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжй нСТйФбОккяй, їХ 
е'єгкОккяй, біРУьзСбжй пОУмжкОй, лігТСегіиОй, ФУмОкСбОй ОаС СТвОкіеОоіяй, сС 
ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ, гия лСмТПа еОаПелПпПккя 
лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії. 

МжйпОУСбС, кО лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії, зСТжвФбОккя, бУмОкСбиПкі 
ліглФкзмСй 140.5.9 лФкзмФ 140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ, кП лТСбСгямьУя, лСпжкОюпж е 1 
Уіпкя 2015 ТСзФ, сСгС УФй зСрміб ОаС бОТмСУмі УлПоіОиькжХ еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ 
(зОУСз, аТСкПджиПміб, бжвСмСбиПкжХ біглСбігкС гС біРУьзСбжХ УмОкгОТміб), мПХкіпкжХ 
еОУСаіб УлСУмПТПдПккя, иізОТУьзжХ еОУСаіб мО йПгжпкжХ бжТСаіб, еОУСаіб СУСажУмСї вівієкж, 
лТСгФзміб ХОТпФбОккя, лТПгйПміб ТПпСбСвС еОаПелПпПккя, О мОзСд ікржХ мСбОТіб, бжзСкОкжХ 
ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв еО лПТПиізСй, сС бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, язі 
гСаТСбіиькС лПТПТОХСбОкі (лПТПгОкі) ЗаТСРкжй ЛжиОй КзТОїкж, ЗОоіСкОиькіР вбОТгії 
КзТОїкж, ЛиФдаі аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаі еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкіР 
лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбФ бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккю 
гПТдОбкСї СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкіР УиФдаі УлПоіОиькСвС еб'яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії 
КзТОїкж, ікржй ФмбСТПкжй біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжй нСТйФбОккяй, їХ 
е'єгкОккяй, біРУьзСбжй пОУмжкОй, лігТСегіиОй, ФУмОкСбОй ОаС СТвОкіеОоіяй, сС 
ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ, гия лСмТПа еОаПелПпПккя 
лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії. 

34. КУмОкСбжмж, сС гС еОмбПТгдПккя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж ЙСТягзФ бПгПккя 
КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, бзиюпПккя кПлТжаФмзСбжХ ліглТжєйУмб, 
ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР гС КПєУмТФ мО бжзиюпПккя е КПєУмТФ (гОиі - кСбжР КПєУмТ 
кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР) гіє ЙСиСдПккя лТС КПєУмТ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб 
мО СТвОкіеОоіР, еОмбПТгдПкП кОзОеСй ЖікіУмПТУмбО нікОкУіб КзТОїкж N 37 біг 24 Уіпкя 2013 
ТСзФ. 

ЗПлТжаФмзСбі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії, бкПУПкі гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ 
ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР кО гПкь кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС СлСгОмзФбОккя кПлТжаФмзСбжХ СТвОкіеОоіР", кП 
лігиявОюмь бжзиюпПккю е оьСвС КПєУмТФ гС 1 ижлкя 2017 ТСзФ. 

ЗПлТжаФмзСбі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії, бкПУПкі гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ 
ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР кО гПкь кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС СлСгОмзФбОккя кПлТжаФмзСбжХ СТвОкіеОоіР", сС 
біглСбігОюмь бжйСвОй лФкзмФ 133.4 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ, О гия ТПиівіРкжХ СТвОкіеОоіР - 
бжйСвОй ОаеОоФ гТФвСвС ліглФкзмФ 133.4.1 лФкзмФ 133.4 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ, 
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бзиюпОюмьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй гС кСбСвС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО 
СТвОкіеОоіР. ЗО аОдОккяй кПлТжаФмзСбСї СТвОкіеОоії бСкО йСдП лСгОмж гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ зСлії ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб. 

35. ЗПлТжаФмзСбі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії, бкПУПкі гС КПєУмТФ 
кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР кО гПкь кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС СлСгОмзФбОккя кПлТжаФмзСбжХ 
СТвОкіеОоіР", сС кП біглСбігОюмь бжйСвОй лФкзмФ 133.4 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ, е йПмСю 
бзиюпПккя гС кСбСвС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР еСаСб'яеОкі гС 1 ижлкя 
2017 ТСзФ лТжбПУмж УбСї ФУмОкСбпі гСзФйПкмж Ф біглСбігкіУмь іе кСТйОйж оьСвС КСгПзУФ мО Ф 
оПР УОйжР УмТСз лСгОмж зСлії мОзжХ гСзФйПкміб гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. 

ЗПлТжаФмзСбі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії, язі кП лТжбПиж УбСї ФУмОкСбпі 
гСзФйПкмж Ф біглСбігкіУмь іе кСТйОйж лФкзмФ 133.4 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ, О ТПиівіРкі 
СТвОкіеОоії - іе кСТйОйж ОаеОоФ гТФвСвС ліглФкзмФ 133.4.1 лФкзмФ 133.4 УмОммі 133 оьСвС 
КСгПзУФ, ліУия 1 ижлкя 2017 ТСзФ бжзиюпОюмьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй е КПєУмТФ 
кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР. 

АаеОо мТПміР бжзиюпПкС. 
36. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ейПкрФємьУя кО УФйФ гСХСгіб, сС 

бжкжзОюмь Ф лиОмкжзіб лСгОмзФ, язі є аСТдкжзОйж (лСежпОиькжзОйж) еО еСбкіркійж 
зТПгжмОйж (лСежзОйж), еОиФпПкжйж ліг гПТдОбкі вОТОкмії, СаУиФвСбФбОккя мО лСвОрПккя 
язжХ егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз зСрміб ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж, еО лПТПиізСй, 
бжекОпПкжй КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, бкОУиігСз егіРУкПккя лТОбСпжкіб, еОекОпПкжХ Ф 
лФкзмі 14 ТСегіиФ "ЙТжзікоПбі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ДПТдОбкжР аюгдПм КзТОїкж 
кО 2015 Тіз". 

ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя кО УФйФ бжмТОм, сС бжкжзОюмь Ф 
лиОмкжзіб лСгОмзФ, еОекОпПкжХ б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, еО лТОбжиОйж 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ лТж УлжУОккі аПекОгіРкСї гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі еО лСУмОбиПкі 
мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж), сС лігиявОиж СлиОмі еО ТОХФкСз зСрміб ДПТдОбкСвС аюгдПмФ 
КзТОїкж. МОзП еаіиьрПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя бігаФбОємьУя б 
ТСейіТі, сС кП лПТПбжсФє УФйФ гСХСгіб, еОекОпПкФ б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ. 

37. ЗП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю гСХСгж кПТПежгПкміб е гдПТПиСй лСХСгдПккя е 
КзТОїкж еО СлПТОоіяйж е ТСейісПккя кПТПежгПкмОй гПТдОбкжХ гПТжбОмжбіб мО гСХСгж, сС 
бжлиОпФюмьУя кПТПежгПкмОй еО гПТдОбкжйж гПТжбОмжбОйж, біглСбігкС гС ФйСб 
лТОбСпжкіб е гПТдОбкжй аСТвСй еО гПТдОбкжйж еСбкіркійж еОлСежпПккяйж мО 
вОТОкмСбОкжй гПТдОбСю аСТвСй, еОмбПТгдПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

38. ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб УлиОпФюмь гС 31 вТФгкя 2016 ТСзФ 
ОбОкУСбжР бкПУСз е оьСвС лСгОмзФ Ф ТСейіТі 2/9 лСгОмзФ кО лТжаФмСз, кОТОХСбОкСвС Ф 
лСгОмзСбіР ебімкСУмі еО мТж збОТмОиж 2016 ТСзФ. 

КСеТОХФкСз мОзСвС ОбОкУСбСвС бкПУзФ лСгОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії еО мТж збОТмОиж 2016 ТСзФ. ВжекОпПкО б ТСеТОХФкзФ УФйО ОбОкУСбжХ бкПУзіб 
ббОдОємьУя ФевСгдПкСю УФйСю вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь. 

К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб кП УлиОпФє ФевСгдПкФ УФйФ ОбОкУСбжХ бкПУзіб е лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб лТСмявСй УмТСзіб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, мОзжР лиОмкжз 
лСгОмзіб лТжмявФємьУя гС біглСбігОиькСУмі Ф бжвиягі рмТОнФ б ТСейіТОХ, бжекОпПкжХ 
УмОммПю 123 оьСвС КСгПзУФ. 

381. МжйпОУСбС, кО лПТіСг ТПОиіеОоії лТСПзмФ йСгПТкіеОоії БСТмкжоьзСї УмОкоії СпжУмзж 
УміпкжХ бСг Ф ТОйзОХ ТПОиіеОоії лТСПзмФ "КПзСкУмТФзоія УлСТФг СпжУмзж УміпкжХ 
зОкОиіеОоіРкжХ бСг і аФгібкжомбС мПХкСиСвіпкСї иікії лС СаТСаоі мО ФмжиіеОоії СУОгіб 
БСТмкжоьзСї УмОкоії ОПТОоії", еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж (гОиі - ЙТСПзм), 
ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмСз (гСХіг) ялСкУьзжХ УФа'єзміб е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ, 
еО ФйСбж сС мОзжР лТжаФмСз (гСХіг) СмТжйОкжР Ф ТОйзОХ ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ. 

МПТйік "ялСкУьзжР УФа'єзм е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ" бджбОємьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ Ф 
ліглФкзмОХ "О" - "б" лФкзмФ 9 лігТСегіиФ 1 оьСвС ТСегіиФ. 
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39. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2028 ТСзФ лиОмкжз лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб: 
1) ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя: 
 кО УФйФ гСХСгіб, бжекОкжХ кжй біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 

аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі бкОУиігСз 
УлжУОккя РСйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ, ОкФиюбОккя (лТСсПккя) мО/ОаС ТСеУмТСпПккя 
(бігУмТСпПккя) РСвС еСаСб'яеОкь біглСбігкС гС лСиСдПкь лФкзмФ 37 лігТСегіиФ 10 
ТСегіиФ XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд бкОУиігСз ОкФиюбОккя 
(лТСсПккя) РСвС еСаСб'яеОкь біглСбігкС гС еОзСкФ сСгС нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії; 

 кО УФйФ гСХСгіб, бжекОкжХ кжй біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі Ф еб'яезФ е 
ТСенСТйФбОккяй ТПеПТбіб бкОУиігСз ТПУмТФзмФТжеОоії кжй еСаСб'яеОкь біглСбігкС гС 
лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії, ліглжУОкСвС евігкС іе еОзСкСй сСгС нікОкУСбСї 
ТПУмТФзмФТжеОоії, ОаС лиОкФ УОкОоії, еОмбПТгдПкСвС евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, сС 
ТПвФиює бігкСУжкж е лжмОкь бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі аСТдкжзО ОаС 
бжекОккя РСвС аОкзТФмСй, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй сСгС 
нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії, язсС СлСгОмзФбОккя мОзжХ ТПеПТбіб ТПвФиюємьУя 
кСТйОйж лФкзмФ 139.3 УмОммі 139 оьСвС КСгПзУФ; 

2) еаіиьрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя: 
 кО СгкФ мТПмю пОУмжкФ УФйж гСХСгіб, бжекОкжХ Ф еб'яезФ іе ейПкрПккяй 

(ТСенСТйФбОккяй) ТПеПТбіб, кО язФ ейПкрФбОбУя РСвС нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя евігкС е ліглФкзмСй 1 оьСвС лФкзмФ, б зСдкСйФ е мТьСХ ТСзіб, 
кОУмФлкжХ еО ТСзСй, Ф язСйФ аФиС ліглжУОкС лиОк ТПУмТФзмФТжеОоії евігкС іе еОзСкСй 
сСгС нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС еОмбПТгдПкС лиОк УОкОоії евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй, сС ТПвФиює бігкСУжкж е лжмОкь бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі 
аСТдкжзО ОаС бжекОккя РСвС аОкзТФмСй, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ 
еОзСкСй сСгС нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії; 

3) кП ейікює нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя: 
 кО УФйФ бжзСТжУмОкСвС ТПеПТбФ бкОУиігСз ОкФиюбОккя (лТСсПккя) еСаСб'яеОккя кО 

ФйСбОХ лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії, ліглжУОкСвС евігкС іе еОзСкСй сСгС нікОкУСбСї 
ТПУмТФзмФТжеОоії, ОаС лиОкФ УОкОоії, еОмбПТгдПкСвС евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, сС 
ТПвФиює бігкСУжкж е лжмОкь бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі аСТдкжзО ОаС 
бжекОккя РСвС аОкзТФмСй, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй сСгС 
нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії; 

 кО УФйФ гСХСгіб мО бжмТОм, кП еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 1 і 2 оьСвС лФкзмФ, сС 
бжекОюмьУя біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі бкОУиігСз ТПУмТФзмФТжеОоії 
еСаСб'яеОкь кО ФйСбОХ лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії, ліглжУОкСвС евігкС іе еОзСкСй сСгС 
нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії, ОаС лиОкФ УОкОоії, еОмбПТгдПкСвС евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй, сС ТПвФиює бігкСУжкж е лжмОкь бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі 
аСТдкжзО ОаС бжекОккя РСвС аОкзТФмСй, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ 
еОзСкСй сСгС нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії. 

40. КСеТОХФкСз Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб Ф 2015 ТСоі 
егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй мСвС, сС нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя 
ейПкрФємьУя кО УФйФ кОТОХСбОкжХ гСХСгіб біг ФпОУмі б зОлімОиі ікржХ лиОмкжзіб лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб, лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж мО кО УФйФ кОТОХСбОкжХ 
гСХСгіб Ф бжвиягі гжбігПкгіб, сС лігиявОюмь бжлиОмі кО РСвС зСТжУмь біг ікржХ лиОмкжзіб 
лСгОмзіб, язі УлиОпФюмь ОбОкУСбі бкПУзж е лСгОмзФ кО лТжаФмСз лТж бжлиОмі гжбігПкгіб. 

41. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2025 ТСзФ, ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб - УФа'єзміб иімОзСаФгФбОккя, сС бжекОпПкі біглСбігкС гС кСТй УмОммі 2 ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС ТСебжмСз иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі". 

ВжбіиькПкі зСрмж (УФйж лСгОмзФ, сС кП УлиОпФюмьУя гС аюгдПмФ мО еОижрОюмьУя б 
ТСелСТягдПккі лиОмкжзО лСгОмзФ) бжзСТжУмСбФюмьУя кО кОФзСбС-гСУиігкі мО гСУиігкжоьзС-
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зСкУмТФзмСТУьзі ТСаСмж е иімОзСаФгФбОккя, УмбСТПккя пж лПТПСУкОсПккя йОмПТіОиькС-
мПХкіпкСї аОеж, еаіиьрПккя СаУявФ бжТСакжомбО, еОлТСбОгдПккя кСбімкіХ мПХкСиСвіР. 
ВжзСТжУмОккя мОзжХ зСрміб йОє аФмж лСб'яеОкП е гіяиькіУмю лиОмкжзО лСгОмзФ, лТжаФмСз біг 
язСї ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя. ЙСТягСз зСкмТСию еО бжзСТжУмОккяй бжбіиькПкжХ 
зСрміб бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛФйж бжбіиькПкжХ зСрміб бжекОюмьУя яз СмТжйОкП оіиьСбП нікОкУФбОккя біглСбігкС гС 
кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб 
нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

К ТОеі лСТФрПккя кОлТяйіб оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя, лСТягзФ бжзСТжУмОккя бжбіиькПкжХ 
зСрміб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР еаіиьржмж лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб, лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, б язСйФ бпжкПкС мОзП 
лСТФрПккя. ОмТОнкі УОкзоії мО лПкя бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

42. ЛФйж гСХСгіб ОаС бжмТОм, сС бТОХСбОкі ліг пОУ бжекОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО лТжаФмСз гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ мО бТОХСбОкі Ф УзиОгі гСХСгіб ОаС бжмТОм 
біглСбігкС гС лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб 
нікОкУСбСї ебімкСУмі ліг пОУ бжекОпПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя ліУия 1 
Уіпкя 2015 ТСзФ, кП лігиявОюмь лСбмСТкСйФ бТОХФбОккю ліг пОУ бжекОпПккя мОзСвС Са'єзмО 
мО нСТйФюмь Тіекжою, евігкС е язСю нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя: 

 ейПкрФємьУя кО УФйФ мОзжХ гСХСгіб; 
 еаіиьрФємьУя кО УФйФ мОзжХ бжмТОм. 

43. ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліг пОУ ТСеТОХФкзФ ОйСТмжеОоії еО лТяйСиікіРкжй 
йПмСгСй сСгС СУкСбкжХ еОУСаіб пПмбПТмСї вТФлж йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмж лСпжкОюпж е 1 
Уіпкя 2017 ТСзФ йікійОиькС гСлФУмжйжР УмТСз ОйСТмжеОоії, язжР гСТібкює гбО ТСзж, язсС 
бжмТОмж кО лТжгаОккя мОзжХ СУкСбкжХ еОУСаіб лСкПУПкі (кОТОХСбОкі) лиОмкжзСй лСгОмзіб 
ліУия 1 Уіпкя 2017 ТСзФ мО б ТОеі, язсС гия мОзжХ СУкСбкжХ еОУСаіб СгкСпОУкС бжзСкФюмьУя 
бжйСвж: 

 СУкСбкі еОУСаж кП аФиж ббПгПкі б ПзУлиФОмОоію мО кП бжзСТжУмСбФбОижУя кО мПТжмСТії 
КзТОїкж; 

 СУкСбкі еОУСаж ббПгПкі б ПзУлиФОмОоію б йПдОХ СгкСвС е лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) 
лПТіСгіб е 1 Уіпкя 2017 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2019 ТСзФ; 

 СУкСбкі еОУСаж бжзСТжУмСбФюмьУя Ф биОУкіР вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі мО кП 
лТСгОюмьУя ОаС кП кОгОюмьУя б СТПкгФ ікржй СУСаОй (еО бжзиюпПккяй лиОмкжзіб 
лСгОмзіб, СУкСбкжй бжгСй гіяиькСУмі язжХ є лСУиФвж е кОгОккя б СТПкгФ йОРкО). 

К ТОеі кПгСмТжйОккя еОекОпПкжХ бжйСв гС еОзікпПккя лПТіСгФ кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії е 
бжзСТжУмОккяй йікійОиькС гСлФУмжйСвС УмТСзФ ОйСТмжеОоії, бжекОпПкСвС Ф оьСйФ лФкзмі, 
лСпжкОюпж е гОмж ббПгПккя їХ б ПзУлиФОмОоію, лиОмкжз лСгОмзФ Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) 
лПТіСгі, б язСйФ бігаФбУя нОзм кПбжзСТжУмОккя СУкСбкжХ еОУСаіб Ф биОУкіР вСУлСгОТУьзіР 
гіяиькСУмі ОаС їХ лТСгОд, еСаСб'яеОкжР: 

 еаіиьржмж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кО УФйФ кОТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії 
СУкСбкжХ еОУСаіб біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ лТСмявСй лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, 
Ф язжХ егіРУкюбОиСУя кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії іе еОУмСУФбОккяй йікійОиькС 
гСлФУмжйжХ УмТСзіб ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб, бжекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі; 

 ейПкржмж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кО УФйФ ТСеТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії 
мОзжХ СУкСбкжХ еОУСаіб біглСбігкС гС лФкзмФ 138.3 УмОммі 138 оьСвС КСгПзУФ еО 
біглСбігкі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж. 

Йіг пОУ еОУмСУФбОккя лСиСдПкь оьСвС лФкзмФ кСТйж лФкзмФ 138.3 УмОммі 138 оьСвС 
КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя б пОУмжкі кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії біглСбігкС гС бУмОкСбиПкжХ 
йікійОиькС гСлФУмжйжХ УмТСзіб ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб. 

К ТОеі лТСбПгПккя ТПСТвОкіеОоії пж бжгіиФ лТОбС кО еОУмСУФбОккя йікійОиькС гСлФУмжйжХ 
УмТСзіб ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб, бжекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі, лПТПХСгжмь гС 
лТОбСкОУмФлкжзО(іб) біглСбігкС гС пОУмзж зОлімОиькжХ ікбПУмжоіР, СмТжйОкжХ мОзжй 
лТОбСкОУмФлкжзСй(Ойж) евігкС е ТСелСгіиьпжй аОиОкУСй пж лПТПгОбОиькжй ОзмСй. 
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431. ЙТж бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО лПТіСг 
е 1 Уіпкя 2020 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2030 ТСзФ лиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз йОюмь лТОбС ліг 
пОУ ТСеТОХФкзФ ОйСТмжеОоії сСгС СУкСбкжХ еОУСаіб: 

 пПмбПТмСї вТФлж (йОржкж мО СаиОгкОккя) мО л'ямСї вТФлж бжзСТжУмСбФбОмж йікійОиькС 
гСлФУмжйжР УмТСз ОйСТмжеОоії, язжР гСТібкює гбО ТСзж; 

 мТПмьСї вТФлж (лПТПгОбОиькі лТжУмТСї) мО гПб'ямСї вТФлж бжзСТжУмСбФбОмж йікійОиькС 
гСлФУмжйжР УмТСз ОйСТмжеОоії, язжР гСТібкює л'ямь ТСзіб. 

ЖікійОиькС гСлФУмжйі УмТСзж ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб, бжекОпПкі ожй лФкзмСй, 
бжзСТжУмСбФюмьУя кПеОиПдкС біг УмТСзіб ОйСТмжеОоії, бжекОпПкжХ Ф аФХвОимПТУьзСйФ 
СаиізФ. 

ИУкСбкі еОУСаж йОюмь СгкСпОУкС біглСбігОмж мОзжй бжйСвОй: 
 ббПгПкі б ПзУлиФОмОоію лиОмкжзСй лСгОмзіб б йПдОХ СгкСвС е лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) 

лПТіСгіб, е 1 Уіпкя 2020 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2030 ТСзФ; 
 кП аФиж Ф бжзСТжУмОккі. 

ЙТж оьСйФ мОзі СУкСбкі еОУСаж лСбжккі бжзСТжУмСбФбОмжУя Ф биОУкіР вСУлСгОТУьзіР 
гіяиькСУмі мО кП йСдФмь лТСгОбОмжУя ОаС кОгОбОмжУя б СТПкгФ ікржй СУСаОй (зТій 
лиОмкжзіб лСгОмзіб, СУкСбкжй бжгСй гіяиькСУмі язжХ є лСУиФвж е кОгОккя б СТПкгФ йОРкО). 

К ТОеі кПгСмТжйОккя бжекОпПкжХ бжйСв гС еОзікпПккя лПТіСгФ кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії е 
бжзСТжУмОккяй йікійОиькС гСлФУмжйжХ УмТСзіб ОйСТмжеОоії, бжекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі, 
лСпжкОюпж е гОмж ббПгПккя їХ б ПзУлиФОмОоію, лиОмкжз лСгОмзФ Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) 
лПТіСгі, б язСйФ бігаФбУя нОзм кПбжзСТжУмОккя СУкСбкжХ еОУСаіб Ф биОУкіР вСУлСгОТУьзіР 
гіяиькСУмі ОаС їХ лТСгОд, еСаСб'яеОкжР: 

 еаіиьржмж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кО УФйФ кОТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії 
СУкСбкжХ еОУСаіб біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ лТСмявСй лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, 
б язжХ егіРУкюбОиСУя кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії іе еОУмСУФбОккяй йікійОиькС 
гСлФУмжйжХ УмТСзіб ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб, бжекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі; 

 ейПкржмж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кО УФйФ ТСеТОХСбОкСї ОйСТмжеОоії 
мОзжХ СУкСбкжХ еОУСаіб біглСбігкС гС лФкзмФ 138.3 УмОммі 138 оьСвС КСгПзУФ еО 
біглСбігкі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж. 

ЙТж еОУмСУФбОккі лСиСдПкь оьСвС лФкзмФ кСТйж лФкзмФ 138.3 УмОммі 138 оьСвС КСгПзУФ кП 
еОУмСУСбФюмьУя б пОУмжкі кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії біглСбігкС гС бУмОкСбиПкжХ йікійОиькС 
гСлФУмжйжХ УмТСзіб ОйСТмжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб мО йПмСгіб її кОТОХФбОккя. 

44. ЗО лПТіСг гС 31 вТФгкя 2021 ТСзФ еОУмСУСбФємьУя УмОбзО кФиь бігУСмзіб гия лиОмкжзіб 
лСгОмзФ кО лТжаФмСз, Ф язжХ ТіпкжР гСХіг, бжекОпПкжР еО лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ 
еО СУмОккіР ТіпкжР ебімкжР лПТіСг, кП лПТПбжсФє мТьСХ йіиьРСкіб вТжбПкь мО ТСейіТ 
кОТОХСбОкСї еО зСдкжР йіУяоь ебімкСвС лПТіСгФ еОТСаімкСї лиОмж (гСХСгФ) зСдкСйФ е 
лТОоібкжзіб, язі лПТПаФбОюмь е лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ, є кП йПкржй яз 
гбі йікійОиькі еОТСаімкі лиОмж, ТСейіТ язСї бУмОкСбиПкС еОзСкСй, мО язі біглСбігОюмь 
СгкСйФ іе мОзжХ зТжмПТіїб: 

О) ФмбСТПкі б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ ліУия 1 Уіпкя 2017 ТСзФ; 
а) гіюпі, Ф язжХ лТСмявСй мТьСХ лСУиігСбкжХ лСлПТПгкіХ ТСзіб (ОаС лТСмявСй ФУіХ 

лСлПТПгкіХ лПТіСгіб, язсС е йСйПкмФ їХ ФмбСТПккя лТСРриС йПкрП мТьСХ ТСзіб) сСТіпкжР 
СаУяв гСХСгіб еОгПзиОТСбОкС б УФйі, сС кП лПТПбжсФє мТьСХ йіиьРСкіб вТжбПкь, мО Ф язжХ 
УПТПгкьССаиізСбО зіиьзіУмь лТОоібкжзіб лТСмявСй оьСвС лПТіСгФ УмОкСбжиО біг л'ямж гС 20 
СУіа; 

б) язі аФиж еОТПєУмТСбОкі лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ б ФУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ б лПТіСг гС 1 Уіпкя 2017 ТСзФ мО Ф язжХ еО СУмОккіР зОиПкгОТкжР 
Тіз СаУяв бжТФпзж біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії (мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв) УмОкСбжб гС мТьСХ 
йіиьРСкіб вТжбПкь мО УПТПгкьССаиізСбО зіиьзіУмь лТОоібкжзіб УмОкСбжиО біг л'ямж гС 50 
СУіа. 

ЙТж оьСйФ, язсС лиОмкжзж лСгОмзФ, язі еОУмСУСбФюмь кСТйж оьСвС лФкзмФ, Ф аФгь-язСйФ 
ебімкСйФ лПТіСгі гСУявиж лСзОекжзіб сСгС СмТжйОкСвС гСХСгФ, УПТПгкьССаиізСбСї 
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пжУПиькСУмі ОаС УПТПгкьСї еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзіб, е язжХ ХСпО а Сгжк кП біглСбігОє 
зТжмПТіяй, еОекОпПкжй Ф оьСйФ лФкзмі, мС мОзі лиОмкжзж лСгОмзФ еСаСб'яеОкі СлСгОмзФбОмж 
лТжаФмСз, СмТжйОкжР Ф мОзСйФ ебімкСйФ лПТіСгі, еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 136.1 
УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ. 

Дія оьСвС лФкзмФ кП лСржТюємьУя кО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі: 
1) ФмбСТПкі ліУия 1 Уіпкя 2017 ТСзФ рияХСй ТПСТвОкіеОоії (еижммя, лТжєгкОккя, лСгіиФ, 

лПТПмбСТПккя), лТжбОмжеОоії мО зСТлСТОмжеОоії; 
2) егіРУкююмь: 
2.1) гіяиькіУмь Ф УнПТі ТСебОв, бжекОпПкФ б ліглФкзмі 14.1.46 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 ТСегіиФ 

I; 
2.2) бжТСакжомбС, СлмСбжР лТСгОд, ПзУлСТм, ійлСТм лігОзожекжХ мСбОТіб; 
2.3) бжТСакжомбС, СлмСбжР мО ТСегТіакжР лТСгОд лОиькС-йОУмжиькжХ йОмПТіОиіб; 
2.4) бжгСаФмСз, УПТіРкП бжТСакжомбС мО бжвСмСбиПккя гСТСвСоіккжХ йПмОиіб і 

гСТСвСоіккСвС зОйіккя, Ф мСйФ пжУиі СТвОкСвПккСвС ФмбСТПккя; 
2.5) нікОкУСбФ мО УмТОХСбФ гіяиькіУмь (вТ. 64 - вТ. 66 ЛПзоії K КВДД ДК 009:2010); 
2.6) гіяиькіУмь е СайікФ бОиюм; 
2.7) бжгСаФмСз мО ТПОиіеОоію зСТжУкжХ зСлОижк еОвОиькСгПТдОбкСвС екОпПккя; 
2.8) СлПТОоії е кПТФХСйжй йОРкСй (вТ. 68 КВДД ДК 009:2010); 
2.9) лСрмСбФ мО зФТ'єТУьзФ гіяиькіУмь (вТ. 53 КВДД ДК 009:2010); 
2.10) гіяиькіУмь е СТвОкіеОоії мСТвіб (ОФзоіСкіб) бжТСаОйж йжУмПомбО, лТПгйПмОйж 

зСиПзоіСкФбОккя ОаС ОкмжзбОТіОмФ; 
2.11) гіяиькіУмь е кОгОккя лСУиФв Ф УнПТі мПиПаОпПккя і ТОгіСйСбиПккя біглСбігкС гС 

ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС мПиПаОпПккя і ТОгіСйСбиПккя"; 
2.12) СХСТСккФ гіяиькіУмь; 
2.13) еСбкіркьСПзСкСйіпкФ гіяиькіУмь (зТій гіяиькСУмі Ф УнПТі ікнСТйОмжеОоії); 
2.14) бжТСакжомбС лТСгФзоії кО гОбОиькжоьзіР УжТСбжкі; 
2.15) СлмСбФ мСТвібию і лСУПТПгкжомбС б СлмСбіР мСТвібиі; 
2.16) гіяиькіУмь Ф УнПТі бжТСакжомбО мО ТСелСгіиПккя ПиПзмТСПкПТвії, вОеФ мО бСгж; 
2.17) гіяиькіУмь Ф УнПТОХ лТОбО мО аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ (вТ. 69 КВДД ДК 009:2010); 
2.18) гіяиькіУмь Ф УнПТі ікджкіТжквФ (вТ. 71 КВДД ДК 009:2010). 
ЙиОмкжзж лСгОмзФ, еОекОпПкі Ф ліглФкзмОХ "О", "а", "б" оьСвС лФкзмФ, язі егіРУкююмь 

кОТОХФбОккя мО бжлиОмФ гжбігПкгіб УбСїй ОзоіСкПТОй (биОУкжзОй), кОТОХСбФюмь мО бкСУямь 
гС аюгдПмФ ОбОкУСбжР бкПУСз іе лСгОмзФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ лФкзмСй 57.11 УмОммі 57 
оьСвС КСгПзУФ, мО УлиОпФюмь лСгОмСз кО лТжаФмСз еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 
136.1 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ, еО ебімкжР лСгОмзСбжР лПТіСг, Ф язСйФ егіРУкюбОиСУя 
кОТОХФбОккя мО бжлиОмО гжбігПкгіб. 

45. ЗСТйж лФкзмФ 137.6 УмОммі 137 оьСвС КСгПзУФ б ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2017 
ТСзФ, еОУмСУСбФюмьУя гия бжекОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз еО 
лігУФйзОйж 2016 ТСзФ. 

46. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя гСХСгж, язі УлиОпПкі ОаС УлиОпФюмьУя ТПежгПкмСй 
кО зСТжУмь кПТПежгПкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж Ф бжвиягі лТСоПкміб еО лСежзСю ОаС 
нікОкУСбжй зТПгжмСй, сС аФиж кОгОкі ТПежгПкмОй гС 31 вТФгкя 2016 ТСзФ, язсС зСрмж, 
кОгОкі кПТПежгПкмСй еО лСежзСю ОаС нікОкУСбжй зТПгжмСй, аФиж еОиФпПкі рияХСй 
ТСейісПккя ікСеПйкжХ аСТвСбжХ оіккжХ лОлПТіб кО ікСеПйкіР нСкгСбіР аіТді мО 
біглСбігОюмь ФйСбОй ліглФкзмФ "а" ліглФкзмФ 141.4.11 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС 
КСгПзУФ. 

47. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя гСХСгж, язі УлиОпФюмьУя ТПежгПкмСй кО зСТжУмь 
кПТПежгПкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж Ф бжвиягі лТСоПкміб еО лСежзСю ОаС нікОкУСбжй 
зТПгжмСй, сС аФиж кОгОкі ТПежгПкмОй Ф лПТіСг е 1 Уіпкя 2017 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2018 ТСзФ, 
язсС мОзі гСХСгж біглСбігОюмь ФйСбОй ліглФкзмФ 141.4.11 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС 
КСгПзУФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 744 gazeta.vobu.ua 
 

48. КУмОкСбжмж, сС ТСейіТ УмОбзж лСгОмзФ кО гСХіг біг СлПТОоіР е бжлФУзФ мО лТСбПгПккя 
иСмПТПР, бжекОпПкжР лФкзмСй 14.1.271 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, УмОкСбжмь: 

 е 1 Уіпкя 2017 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2017 ТСзФ бзиюпкС - 18 бігУСмзіб; 
 е 1 Уіпкя 2018 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2018 ТСзФ бзиюпкС - 24 бігУСмзж; 
 е 1 Уіпкя 2019 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2019 ТСзФ бзиюпкС - 26 бігУСмзіб; 
 е 1 Уіпкя 2020 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС - 28 бігУСмзіб; 
 е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ еОУмСУСбФємьУя УмОбзО лСгОмзФ, бжекОпПкО лФкзмСй 136.6 УмОммі 

136 оьСвС КСгПзУФ. 
49. ЙиОмкжзж лСгОмзФ, еОекОпПкі Ф лФкзмі 139.3 УмОммі 139 оьСвС КСгПзУФ, ейПкрФюмь 

(еаіиьрФюмь) нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кО лСежмжбкФ (біг'єйкФ) Тіекжою (язО 
аФгП бігСаТОдПкО пПТПе ТОХФкзж СаиізФ зОлімОиФ аОкзФ) йід бігзСТжвСбОкжй ТСейіТСй 
ТПеПТбіб еО ОзмжбОйж (Ф мСйФ пжУиі вТФлОйж Озмжбіб), ТСеТОХСбОкжй УмОкСй кО лСпОмСз 
2018 ТСзФ біглСбігкС гС бжйСв йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, сС 
еОУмСУСбФбОмжйФмьУя е 2018 ТСзФ, мО ТСейіТСй ТПеПТбіб, УнСТйСбОкжХ Ф еб'яезФ еі 
ейПкрПккяй зСТжУкСУмі Озмжбіб біглСбігкС гС бжйСв йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї 
ебімкСУмі, язі еОУмСУСбФбОижУя УмОкСй кО зікПоь 2017 ТСзФ. ЗСТйО оьСвС лФкзмФ 
еОУмСУСбФємьУя гС нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
лПТіСгФ, Ф язСйФ зСТжвФбОккя ТПеПТбіб еО ОзмжбОйж (Ф мСйФ пжУиі вТФлОйж Озмжбіб) 
бігСаТОдПкС Ф аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ. 

50. ЙиОмкжзж лСгОмзФ, еОекОпПкі Ф лФкзмі 139.3 УмОммі 139 оьСвС КСгПзУФ, ейПкрФюмь 
нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кО кОзСлжпПкФ УмОкСй кО зікПоь 2017 ТСзФ УФйФ 
лПТПбжсПккя ТСейіТФ ТПеПТбФ, УнСТйСбОкСвС Ф еб'яезФ іе екПоікПккяй (ейПкрПккяй 
зСТжУкСУмі) Озмжбіб евігкС е бжйСвОйж йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, кОг 
иійімСй, ТСеТОХСбОкжй біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ, Ф мСйФ пжУиі біглСбігкС гС 
лФкзмФ 21 оьСвС лігТСегіиФ. ДС УФйж мОзСвС лПТПбжсПккя кП бТОХСбФємьУя пОУмжкО ТПеПТбФ 
(Ф йПдОХ лПТПбжсПккя кОг иійімСй), сС аФиО бжзСТжУмОкО ОаС ТСенСТйСбОкО Ф ебімкжХ 
(лСгОмзСбжХ) лПТіСгОХ гС 1 Уіпкя 2018 ТСзФ. ЗйПкрПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ евігкС е 
ожй лФкзмСй бігСаТОдОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ Тібкжйж пОУмжкОйж Ф зСдкСйФ збОТмОиі 
2018 мО 2019 ТСзіб. 

51. ЗбіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмСз, СмТжйОкжР гС 26 мТОбкя 2018 ТСзФ 
бзиюпкС КЄЛА мО/ОаС РСвС лСб'яеОкжйж СУСаОйж біг лПТПгОпі мО/ОаС бжзСТжУмОккя 
зСйПТоіРкжХ лТОб, сС УмСУФюмьУя нікОиькжХ йОмпіб Йівж пПйліСкіб КЄЛА мО Йівж пПйліСкіб 
КЄЛА УПТПг дікСз УПеСкФ 2017/2018. 

ДіяиькіУмь КЄЛА мО/ОаС РСвС лСб'яеОкжХ СУіа гия оіиПР лігвСмСбзж мО/ОаС лТСбПгПккя 
еОекОпПкжХ йОмпіб лТСбОгжмьУя аПе ФмбСТПккя лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО б КзТОїкі б 
ТСеФйіккі ліглФкзмФ 14.1.193 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. ЙТжаФмСз, СмТжйОкжР біг 
мОзСї гіяиькСУмі, ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя евігкС е ТСегіиСй III оьСвС КСгПзУФ. 

ЗП СлСгОмзСбФюмьУя гСХСгж іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж, бжекОпПкі Ф лФкзмі 
141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ мО СмТжйОкі КЄЛА мО/ОаС РСвС лСб'яеОкжйж СУСаОйж біг 
ЛПгПТОоії нФмаСиФ КзТОїкж мО ТПежгПкміб КзТОїкж, сС еОиФпПкі гия лігвСмСбзж мО/ОаС 
лТСбПгПккя еОекОпПкжХ йОмпіб. 
К оьСйФ лФкзмі мПТйікж бджбОюмьУя б мОзСйФ екОпПккі:  

зСйПТоіРкі лТОбО - лТОбО, сС бжкжзОюмь Ф еб'яезФ е лТСбПгПккяй еОекОпПкжХ йОмпіб, Ф 
мСйФ пжУиі лТОбО кО ТПзиОйФбОккя, йОТзПмжкв, еаФм, иіоПкеФбОккя, зСйПТоіРкФ зСкоПУію, 
УлСкУСТУмбС, СлФаиізФбОккя, гіяиькіУмь гТФзСбОкжХ еОУСаіб йОУСбСї ікнСТйОоії, мПиПбіеіРкП 
йСбиПккя, еОлжУ і бігмбСТПккя еОХСгіб, лСб'яеОкжХ е лТСбПгПккяй еОекОпПкжХ йОмпіб; 

КЄЛА - ЛСюе єбТСлПРУьзжХ нФмаСиькжХ ОУСоіОоіР. 
511. КУмОкСбжмж, сС Ф 2020 ТСоі зСТжвФбОккя, бУмОкСбиПкі ОаеОоСй лПТржй ліглФкзмФ 

140.5.9 лФкзмФ 140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ, кП еОУмСУСбФюмьУя сСгС УФй зСрміб ОаС 
бОТмСУмі иізОТУьзжХ еОУСаіб гия кОгОккя йПгжпкСї гСлСйСвж ХбСТжй, гПеікнПзоіРкжХ 
еОУСаіб і ОкмжУПлмжзіб, йПгжпкСвС СаиОгкОккя, еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ, йПгжпкжХ 
бжТСаіб гия УзТжкіквФ ХбСТжХ, ТСеХігкжХ йОмПТіОиіб гия кОгОккя йПгжпкСї гСлСйСвж, 

http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
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йПгжпкжХ бжТСаіб, иОаСТОмСТкСвС СаиОгкОккя, ТСеХігкжХ йОмПТіОиіб, ТПОвПкміб гия 
иОаСТОмСТкжХ гСУиігдПкь; йПгжпкжХ бжТСаіб, иОаСТОмСТкСвС СаиОгкОккя, ТСеХігкжХ 
йОмПТіОиіб гия ікнПзоіРкжХ біггіиПкь, лОмСиСвСОкОмСйіпкжХ біггіиПкь мСсС, еОУСаіб 
СУСажУмСї вівієкж, лТСгФзміб ХОТпФбОккя мО/ОаС мСбОТіб еО лПТПиізСй, сС бжекОпОємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, язі гСаТСбіиькС лПТПТОХСбОкі (лПТПгОкі) вТСйОгУьзжй 
Са'єгкОккяй мО/ОаС аиОвСгіРкжй СТвОкіеОоіяй мО/ОаС оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, мО/ОаС ікржй оПкмТОиькжй 
СТвОкОй бжзСкОбпСї биОгж, язі ТПОиіеФюмь гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТОХ УОкімОТкСвС мО 
ПлігПйіпкСвС аиОвСлСиФппя кОУПиПккя, зСкмТСию язСУмі мО аПелПзж иізОТУьзжХ еОУСаіб, 
лТСмжгії ВІЙ-ікнПзоії/ЛЗІДФ мО ікржй УСоіОиькС кПаПелПпкжй еОХбСТюбОккяй, мО/ОаС СУСаі, 
ФлСбкСбОдПкіР кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, мО/ОаС еОзиОгОй 
СХСТСкж егСТСб'я гПТдОбкСї мО/ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі, мО/ОаС УмТФзмФТкжй 
лігТСегіиОй е лжмОкь СХСТСкж егСТСб'я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ 
гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР, лТСмявСй гії зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж 
зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19). 

512. МжйпОУСбС, лТж бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб еО лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж 2020 ТСзФ гия еОзиОгіб СХСТСкж егСТСб'я 
гПТдОбкСї мО/ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі мО/ОаС СУСаж, ФлСбкСбОдПкСї кО егіРУкПккя 
еОзФлібПиь Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, сС є лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО лТжаФмСз, нікОкУСбжР 
ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя: 

ейПкрФємьУя кО УФйФ гСХСгіб, бжекОкжХ еО лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, бкОУиігСз 
СмТжйОккя кжйж зСрміб ОаС мСбОТіб: иізОТУьзжХ еОУСаіб гия кОгОккя йПгжпкСї гСлСйСвж 
ХбСТжй, гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб і ОкмжУПлмжзіб, йПгжпкСвС СаиОгкОккя, еОУСаіб 
ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ, йПгжпкжХ бжТСаіб гия УзТжкіквФ ХбСТжХ, ТСеХігкжХ йОмПТіОиіб гия 
кОгОккя йПгжпкСї гСлСйСвж, йПгжпкжХ бжТСаіб, иОаСТОмСТкСвС СаиОгкОккя, ТСеХігкжХ 
йОмПТіОиіб, ТПОвПкміб гия иОаСТОмСТкжХ гСУиігдПкь; йПгжпкжХ бжТСаіб, иОаСТОмСТкСвС 
СаиОгкОккя, ТСеХігкжХ йОмПТіОиіб гия ікнПзоіРкжХ біггіиПкь, лОмСиСвСОкОмСйіпкжХ 
біггіиПкь мСсС, еОУСаіб СУСажУмСї вівієкж, лТСгФзміб ХОТпФбОккя ОаС мСбОТіб, еО лПТПиізСй, 
бжекОпПкжй КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; гСаТСбіиькС лПТПгОкжХ юТжгжпкжйж мО/ОаС 
ніежпкжйж СУСаОйж лТСмявСй гії зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО 
бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї 
ХбСТСаж (COVID-19). 

ЙТж бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб гия еОзиОгіб 
СХСТСкж егСТСб'я гПТдОбкСї мО/ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі мО/ОаС СУСаж, ФлСбкСбОдПкСї кО 
егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, сС є лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО лТжаФмСз, 
нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя: 

еаіиьрФємьУя кО УФйФ бжмТОм, бжекОкжХ еО лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, бкОУиігСз 
бжзСТжУмОккя кжйж зСрміб ОаС мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі. 

513. МжйпОУСбС, лТСмявСй гії зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО 
бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї 
ХбСТСаж (COVID-19), СУСаО, ФлСбкСбОдПкО кО егіРУкПккя еОзФлібПиь Ф УнПТі СХСТСкж 
егСТСб'я, йОє лТОбС аПеСлиОмкС лСУмОпОмж (лПТПгОбОмж) кОиПдкі їР мСбОТж (иізОТУьзі 
еОУСаж, йПгжпкі бжТСаж мО/ОаС йПгжпкП СаиОгкОккя), кПСаХігкі гия бжзСкОккя еОХСгіб, 
УлТяйСбОкжХ кО еОлСаівОккя бжкжзкПккю і лСржТПккю, иСзОиіеОоію мО иізбігОоію УлОиОХіб, 
ПлігПйіР мО лОкгПйіР зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), лПТПиіз язжХ бжекОпПкС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж, еОзиОгОй СХСТСкж егСТСб'я гПТдОбкСї мО/ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі 
мО/ОаС УмТФзмФТкжй лігТСегіиОй е лжмОкь СХСТСкж егСТСб'я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО 
ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР. 

ЙТж оьСйФ лТж бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО 
лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж 2020 ТСзФ гия еОзиОгіб СХСТСкж егСТСб'я гПТдОбкСї мО/ОаС 
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зСйФкОиькСї биОУкСУмі, сС є лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО лТжаФмСз, нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя: 

ейПкрФємьУя кО УФйФ гСХСгіб, бжекОкжХ еО лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, бкОУиігСз 
СмТжйОккя кжйж мСбОТіб, еОекОпПкжХ б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ. 

ЙТж бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб гия еОзиОгіб 
СХСТСкж егСТСб'я гПТдОбкСї мО/ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі, сС є лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз, нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя: 

еаіиьрФємьУя кО УФйФ бжмТОм, бжекОкжХ еО лТОбжиОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, бкОУиігСз 
бжзСТжУмОккя кжйж мСбОТіб, еОекОпПкжХ б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ. 

52. ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз йСдФмь лТжРкямж ТірПккя лТС еОУмСУФбОккя е II - IV 
збОТмОиФ 2020 ТСзФ "бжТСакжпСвС" йПмСгФ кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії лТж бжекОпПккі Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз гС СУкСбкжХ еОУСаіб, ОйСТмжеОоію язжХ ТСелСпОмС еО 
ікржй йПмСгСй. МОзі лиОмкжзж лСгОмзФ еСаСб'яеОкі лТСбПУмж ікбПкмОТжеОоію ожХ Са'єзміб 
СУкСбкжХ еОУСаіб УмОкСй кО лПТрП пжУиС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ 2020 ТСзФ, б язСйФ 
лТжРкямС ТірПккя лТС еОУмСУФбОккя "бжТСакжпСвС" йПмСгФ. 

ЯзсС еОвОиькО аОиОкУСбО бОТміУмь (аПе ФТОХФбОккя лПТПСоікзж) СУкСбкжХ еОУСаіб еО 
гОкжйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ йПкрО, кід аОиОкУСбО (еОижрзСбО) бОТміУмь СУкСбкжХ 
еОУСаіб, ТСеТОХСбОкО біглСбігкС гС бжйСв ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ, Тіекжоя, сС бжкжзОє б 
ТПеФиьмОмі мОзСвС лСТібкяккя, ОйСТмжеФємьУя яз СзТПйжР Са'єзм СУкСбкжХ еОУСаіб іе 
еОУмСУФбОккяй "лТяйСиікіРкСвС" йПмСгФ кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії лТСмявСй гбОгоямж 
лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) збОТмОиіб мО ейПкрФє нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еО 
біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг. 

ЯзсС аОиОкУСбО бОТміУмь (аПе ФТОХФбОккя лПТПСоікзж) СУкСбкжХ еОУСаіб еО гОкжйж 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ аіиьрО, кід аОиОкУСбО (еОижрзСбО) бОТміУмь мОзжХ СУкСбкжХ 
еОУСаіб, ТСеТОХСбОкО біглСбігкС гС бжйСв ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ, лТж ейікі йПмСгФ 
кОТОХФбОккя ОйСТмжеОоії кО "бжТСакжпжР" йПмСг лТж бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО лТжаФмСз еОУмСУСбФємьУя аОиОкУСбО (еОижрзСбО) бОТміУмь СУкСбкжХ еОУСаіб, 
ТСеТОХСбОкО біглСбігкС гС бжйСв ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ. 

53. ЙТОбжиО СаиізФ лТСоПкміб, лПТПгаОпПкі ОаеОоСй лПТржй лФкзмФ 140.2 УмОммі 140 
оьСвС КСгПзУФ, еОУмСУСбФюмьУя е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ гС бУіХ зТПгжміб, лСежз мО ікржХ 
аСТвСбжХ еСаСб'яеОкь, сС бжкжзиж еО СлПТОоіяйж е кПТПежгПкмОйж мО язі СаиізСбФюмьУя кО 
аОиОкУі лиОмкжзО лСгОмзіб УмОкСй кО 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

54. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ейПкрФємьУя кО УФйФ гСХСгФ Ф бжвиягі: 
 СмТжйОкСї СгкСТОеСбСї зСйлПкУОоії УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя біглСбігкС гС ЗОзСкФ 

КзТОїкж "ЙТС УСоіОиькФ лігмТжйзФ еОУмТОХСбОкжХ СУіа мО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя 
кО лПТіСг егіРУкПккя СайПдФбОиькжХ лТСмжПлігПйіпкжХ еОХСгіб, еОлТСбОгдПкжХ е 
йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж 
COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2" мО бзиюпПкСї гС УзиОгФ гСХСгіб 
ебімкСвС лПТіСгФ біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі; 

 УлжУОкжХ рмТОнкжХ УОкзоіР і лПкі біглСбігкС гС лФкзмФ 23 мО УлжУОкСвС лСгОмзСбСвС 
аСТвФ біглСбігкС гС лФкзмФ 24 мО ліглФкзмФ 26.2 лФкзмФ 26 лігТСегіиФ 10 ТСегіиФ XX 
оьСвС КСгПзУФ мО бзиюпПкжХ гС УзиОгФ гСХСгіб ебімкСвС лПТіСгФ біглСбігкС гС 
кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ 
УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

55. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2035 ТСзФ, еОУмСУСбФюмьУя СУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя 
лТжаФмзФ ліглТжєйУмбО - ікбПУмСТО іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж (зТій мжХ, сС ТПОиіеФюмь 
ікбПУмжоіРкі лТСПзмж Ф УнПТОХ гСаФбОккя е йПмСю лСгОиьрСї лПТПТСазж мО/ОаС еаОвОпПккя 
зСТжУкжХ зСлОижк), язП є УмСТСкСю УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж б КзТОїкі", еО ФйСбж, сС мОзжР лТжаФмСз СмТжйОкжР бкОУиігСз бжзСкОккя 
мОзСвС УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ. 

http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
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МПТйікж "ікбПУмСТ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж", "ікбПУмжоіРкжР лТСПзм іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж", "УлПоіОиькжР ікбПУмжоіРкжР гСвСбіТ" бджбОюмьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б 
ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж 
б КзТОїкі". 

Дия лиОмкжзіб, бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй, лСгОмзСбжйж (ебімкжйж) лПТіСгОйж є 
зОиПкгОТкі: збОТмОи, лібТіппя, мТж збОТмОиж, Тіз. ЙТж оьСйФ лСгОмзСбО гПзиОТОоія 
ТСеТОХСбФємьУя кОТСУмОюпжй лігУФйзСй. ЙиОмкжзж, бжекОпПкі ожй лФкзмСй, кП йСдФмь 
еОУмСУСбФбОмж бжзиюпкС ТіпкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг. 

ЗОекОпПкжР б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ лТжаФмСз ліглТжєйУмбО - ікбПУмСТО іе 
екОпкжйж ікбПУмжоіяйж ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб лТСмявСй л'ямж лСУиігСбкжХ ТСзіб лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО лПТрСвС йіУяоя 
зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ, язжР бжекОпПкС лиОмкжзСй лСгОмзФ - ікбПУмСТСй іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж Ф лСгОкіР кжй гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй ТПєУмТОоії мОзСвС 
лиОмкжзО лСгОмзФ Ф гСбіиькіР нСТйі еОябі лТС бжзСТжУмОккя лТОбО кО еОУмСУФбОккя 
лПТПгаОпПкСвС ожй лФкзмСй ебіиькПккя, ОиП кП ТОкірП гОмж лСгОккя мОзСї еОябж, О мОзСд 
еОекОпПкСї Ф ТПєУмТі ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж гОмж бжзСкОккя 
ікбПУмСТСй іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж еСаСб'яеОкь, лПТПгаОпПкжХ УлПоіОиькжй 
ікбПУмжоіРкжй гСвСбСТСй, сСгС бкПУПккя СаУявФ екОпкжХ ікбПУмжоіР б Са'єзмж ікбПУмФбОккя 
мО лСпОмзФ нФкзоіСкФбОккя мОзжХ Са'єзміб ікбПУмФбОккя б ТОйзОХ ТПОиіеОоії ікбПУмжоіРкСвС 
лТСПзмФ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж мО еО ФйСбж бжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ - ікбПУмСТСй 
іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж УбСїХ еСаСб'яеОкь еО УлПоіОиькжй ікбПУмжоіРкжй гСвСбСТСй. ЙТж 
оьСйФ лПТіСг еОУмСУФбОккя мОзСвС ебіиькПккя кП йСдП лПТПбжсФбОмж УмТСзФ гії 
УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ. 

К ТОеі язсС зСкмТСиююпжй СТвОкСй лТСмявСй гПУямж ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя 
еОябж кП кОгОкС бігйСбФ лТС еОУмСУФбОккя ебіиькПккя, бжекОпПкСвС ожй лФкзмСй, мОзО 
еОябО ббОдОємьУя лТжРкямСю. ЗОябО лСгОємьУя лиОмкжзСй Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
лФкзмСй 42.4 УмОммі 42 оьСвС КСгПзУФ. ЙСбігСйиПккя лТС бігйСбФ Ф кОгОккі ебіиькПккя 
кОгОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 42.4 УмОммі 42 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЗОвОиькО УФйО бжбіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя зСрміб (УФй лСгОмзФ, сС кП УлиОпФюмьУя 
гС аюгдПмФ мО еОижрОюмьУя Ф ТСелСТягдПккі лиОмкжзО лСгОмзФ - ікбПУмСТО іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж) бТОХСбФємьУя Ф УзиОгі еОвОиькСвС СаУявФ лПТПгаОпПкСї УлПоіОиькжй 
ікбПУмжоіРкжй гСвСбСТСй гПТдОбкСї лігмТжйзж ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж, язО кОгОємьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ 
ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж б КзТОїкі". 

К ТОеі бУмОкСбиПккя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО гСУявкПккя/лПТПбжсПккя еОвОиькСвС 
СаУявФ гПТдОбкСї лігмТжйзж, СмТжйОкСї лиОмкжзСй лСгОмзФ - ікбПУмСТСй іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ ікбПУмжоіРкжХ 
лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж б КзТОїкі", кОг бУмОкСбиПкжй біглСбігкС гС оьСвС 
ЗОзСкФ СайПдПккяй сСгС еОвОиькСвС СаУявФ гПТдОбкСї лігмТжйзж ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ 
іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО 
лПТрСвС йіУяоя зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, б язСйФ бігаФиСУя 
мОзП лПТПбжсПккя, кОТОХСбФбОмж мО УлиОпФбОмж лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб Ф 
еОвОиькСйФ лСТягзФ. 

ЗПеОиПдкС біг СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй, язсС лиОмкжз лСгОмзФ - ікбПУмСТ 
іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж егіРУкює б ТОйзОХ гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е бжзСкОккяй 
УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ, зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, бжекОпПкі УмОммПю 39 оьСвС 
КСгПзУФ, Са'єзм СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС СлСгОмзСбФємьУя еО 
аОеСбСю (СУкСбкСю) УмОбзСю, бжекОпОємьУя СзТПйС кО Тібкі: 

 лПТПбжсПккя оікж, бжекОпПкСї еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж", кОг гСвСбіТкСю 
(зСкмТОзмкСю) бОТміУмю (бОТміУмю, еО язСю біглСбігкО СлПТОоія лСбжккО 
бігСаТОдОмжУя біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС 
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СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі) ТПОиіеСбОкжХ мСбОТіб (ТСаім, 
лСУиФв); 

 лПТПбжсПккя гСвСбіТкСї (зСкмТОзмкСї) бОТмСУмі (бОТмСУмі, еО язСю біглСбігкО 
СлПТОоія лСбжккО бігСаТОдОмжУя біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі) лТжгаОкжХ 
мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) кОг оікСю, бжекОпПкСю еО лТжкожлСй "бжмявкФмСї ТФзж". 

ЯзсС лиОмкжз лСгОмзФ - ікбПУмСТ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж є зСкмТСиююпСю СУСаСю, 
СзТПйжй Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС СлСгОмзСбФємьУя 
еО аОеСбСю (СУкСбкСю) УмОбзСю, є УзСТжвСбОкжР лТжаФмСз зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї 
зСйлОкії, бжекОпПкжР біглСбігкС гС УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ. 

Иа'єзмж СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкі ОаеОоОйж бСУьйжй мО СгжкОгоямжй оьСвС лФкзмФ, кП 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя мО лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю б еОвОиькСйФ лСТягзФ. 

К ТОеі гСУмТСзСбСвС лТжлжкПккя УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ лиОмкжз лСгОмзФ 
бмТОпОє лТОбС кО еОУмСУФбОккя бУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй лТОбжи СлСгОмзФбОккя. ЙТж 
оьСйФ мОзжР лиОмкжз еСаСб'яеОкжР еО лігУФйзОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, б язСйФ 
гСУмТСзСбС лТжлжкПкжР УлПоіОиькжР ікбПУмжоіРкжР гСвСбіТ, бжекОпжмж лСгОмзСбП 
еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ. 

ЗО бУі ікрі лСлПТПгкі лПТіСгж еОУмСУФбОккя ебіиькПккя біг лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР Ф УмТСз, бжекОпПкжР 
гия збОТмОиькСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, лСпжкОюпж е лПТрСвС гкя йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, Ф язСйФ гСУмТСзСбС лТжлжкПкжР УлПоіОиькжР ікбПУмжоіРкжР гСвСбіТ, 
лСгОмж ФмСпкююпФ (ФмСпкююпі) лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, 
кОТОХФбОмж мО УлиОмжмж лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, 
рмТОнкі УОкзоії мО лПкю біглСбігкС гС кСТй оьСвС КСгПзУФ. ЙСиСдПккя оьСвС ОаеОоФ кП 
еОУмСУСбФюмьУя Ф ТОеі, язсС гСУмТСзСбП лТжлжкПккя УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ 
еФйСбиПкП лСТФрПккяй еСаСб'яеОкь гПТдОбж сСгС кОгОккя гПТдОбкСї лігмТжйзж еО 
УлПоіОиькжй ікбПУмжоіРкжй гСвСбСТСй ОаС бжкжзкПккяй нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк 
(СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж). 

ЙТж оьСйФ бУмОкСбиПкі УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ УмТСзж гОбкСУмі кП еОУмСУСбФюмьУя. 
56. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2035 ТСзФ (бзиюпкС), ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя: 
1) лТжаФмСз УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя (бжТСакжомбС ПиПзмТСгбжвФкіб зиОУ 27.11 вТФлО 

27.1 ТСегіи 27 КВДД ДК 009:2010), сС лТСбОгямь бжзиюпкС гіяиькіУмь е бжТСакжомбО 
ПиПзмТСгбжвФкіб, лТжекОпПкжХ гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ бжзиюпкС 
ПиПзмТжпкжйж гбжвФкОйж (Сгкжй пж гПзіиьзСйО), сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкжХ лСежоіяХ 
8603, 8701 20, 8702 - 8705 евігкС е ККМ ЗДД; 

2) лТжаФмСз УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя (бжТСакжомбС иімієбжХ аОмОТПР зиОУ 27.20 вТФлО 
27.2 ТСегіи 27 КВДД ДК 009:2010), сС лТСбОгямь бжзиюпкС гіяиькіУмь е бжТСакжомбО иіміР-
іСккжХ (иіміР-лСиійПТкжХ) ОзФйФиямСТіб, лТжекОпПкжХ гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ 
бжзиюпкС ПиПзмТжпкжйж гбжвФкОйж (Сгкжй пж гПзіиьзСйО), сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкжХ 
лСежоіяХ 8603, 8701 20, 8702 - 8705 евігкС е ККМ ЗДД; 

3) лТжаФмСз УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя (бжТСакжомбС еОТягкжХ лТжУмТСїб гия мбПТгжХ 
ОзФйФиямСТкжХ аОмОТПР зиОУ 27.90 вТФлО 27.2 ТСегіи 27 КВДД ДК 009:2010), сС лТСбОгямь 
бжзиюпкС гіяиькіУмь е бжТСакжомбО еОТягкжХ лТжУмТСїб гия иіміР-іСккжХ (иіміР-лСиійПТкжХ) 
ОзФйФиямСТіб, лТжекОпПкжХ гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ бжзиюпкС ПиПзмТжпкжйж 
гбжвФкОйж (Сгкжй пж гПзіиьзСйО), сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкжХ лСежоіяХ 8603, 8701 20, 
8702 - 8705 евігкС е ККМ ЗДД; 

4) лТжаФмСз УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя (бжТСакжомбС ОбмСмТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зиОУ 
29.10 вТФлО 29.1 ТСегіи 29 КВДД ДК 009:2010), сС лТСбОгямь бжзиюпкС гіяиькіУмь е 
бжТСакжомбО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ бжзиюпкС ПиПзмТжпкжйж гбжвФкОйж (Сгкжй 
пж гПзіиьзСйО), сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкжХ лСежоіяХ 8701 20, 8702 - 8705 евігкС е ККМ 
ЗДД; 
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5) лТжаФмСз УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя (бжТСакжомбС еОиіекжпкжХ иСзСйСмжбіб і ТФХСйСвС 
УзиОгФ зиОУ 30.20 вТФлО 30.2 ТСегіи 30 КВДД ДК 009:2010), сС лТСбОгямь бжзиюпкС 
гіяиькіУмь е бжТСакжомбО ПиПзмТжпкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС зиОУжнізФюмьУя б 
мСбОТкіР лСежоії 8603 (міиьзж УОйСХігкі бОвСкж мТОйбОРкі мО бОвСкж йПмТС) мО/ОаС б 
мСбОТкіР лігзОмПвСТії 8605 00 00 00 (міиьзж кПУОйСХігкі мТОйбОРкі бОвСкж мО бОвСкж йПмТС) 
евігкС е ККМ ЗДД; 

6) лТжаФмСз УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя (бжТСакжомбС ОбмСмТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зиОУ 
29.10 вТФлО 29.1 ТСегіи 29 КВДД ДК 009:2010), сС лТСбОгямь бжзиюпкС гіяиькіУмь е 
бжТСакжомбО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е 
іУзТСбжй еОлОиюбОккяй, сС лТОоююмь бжзиюпкС кО УмжУкПкСйФ лТжТСгкСйФ вОеі йПмОкі, 
еТігдПкСйФ лТжТСгкСйФ вОеі йПмОкі ОаС аіСвОеі, сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР ліглСежоії 
8701 20, мСбОТкжХ лСежоіяХ 8702 - 8705 евігкС е ККМ ЗДД. 

ВжбіиькПкі зСрмж (УФйж лСгОмзФ, сС кП УлиОпФюмьУя гС аюгдПмФ мО еОижрОюмьУя б 
ТСелСТягдПккі лиОмкжзО лСгОмзФ) бжзСТжУмСбФюмьУя кО кОФзСбС-гСУиігкі мО гСУиігкС-
зСкУмТФзмСТУьзі ТСаСмж Ф вОиФеі ПиПзмТжпкСвС мТОкУлСТмФ, УмбСТПккя пж лПТПСУкОсПккя 
йОмПТіОиькС-мПХкіпкСї аОеж, еаіиьрПккя СаУявФ бжТСакжомбО, еОлТСбОгдПккя кСбімкіХ 
мПХкСиСвіР. ВжзСТжУмОккя мОзжХ зСрміб йОє аФмж лСб'яеОкП е гіяиькіУмю лиОмкжзО лСгОмзФ, 
лТжаФмСз біг язСї ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя. ЙСТягСз зСкмТСию еО бжзСТжУмОккяй 
бжбіиькПкжХ зСрміб бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛФйж бжбіиькПкжХ зСрміб бжекОюмьУя яз СмТжйОкП оіиьСбП нікОкУФбОккя біглСбігкС гС 
кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб 
нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

К ТОеі лСТФрПккя кОлТяйіб оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя, лСТягзФ бжзСТжУмОккя бжбіиькПкжХ 
зСрміб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР кОТОХФбОмж лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб е УФйж бжзСТжУмОкжХ кП еО лТжекОпПккяй бжбіиькПкжХ зСрміб, 
рмТОнкі УОкзоії мО лПкю біглСбігкС гС кСТй оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСгОмзСбі еСаСб'яеОккя, рмТОнкі УОкзоії і лПкя кОТОХСбФюмьУя, лСпжкОюпж е лПТрСвС 
пжУиО йіУяоя, б язСйФ бпжкПкС мОзП лСТФрПккя. 

57. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2027 ТСзФ, ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмСз 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ мСбОТСбжТСакжзіб, сС лТСбОгямь бжзиюпкС мОзі бжгж гіяиькСУмі 
евігкС е КВДД-2010: зиОУ 01.47 (ТСебПгПккя мО бжТСсФбОккя УбіРУьзСї лмжоі, еО 
бжзиюпПккяй бжТСсФбОккя зФТПР, СгПТдФбОккя яєоь зФТПР мО гіяиькСУмі ікзФаОмСТкжХ 
УмОкоіР е бжТСсФбОккя зФТПР); зиОУ 01.49 (б пОУмжкі ТСебПгПккя мО бжТСсФбОккя лПТПлПиіб 
і УмТОФУіб) мО зиОУ 10.12 (бжТСакжомбС й'яУО УбіРУьзСї лмжоі, еО бжзиюпПккяй бжТСакжомбО 
й'яУО зФТПР, бжмСлиюбОккя джТФ зФТПР, еОаСю, СаТСаиПккя мО нОУФбОккя й'яУО зФТПР), О 
мОзСд егіРУкююмь гіяиькіУмь е ТПОиіеОоії биОУкС бжТСаиПкСї (бжТСсПкСї) мОзСї лТСгФзоії 
(еО бжзиюпПккяй й'яУО зФТПР). 

ВжбіиькПкі зСрмж (УФйж лСгОмзФ, сС кП УлиОпФюмьУя гС аюгдПмФ мО еОижрОюмьУя б 
ТСелСТягдПккі лиОмкжзО лСгОмзФ) бжзСТжУмСбФюмьУя кО УмбСТПккя пж лПТПСУкОсПккя 
йОмПТіОиькС-мПХкіпкСї аОеж, еаіиьрПккя СаУявФ бжТСакжомбО, блТСбОгдПккя кСбімкіХ 
мПХкСиСвіР. ВжзСТжУмОккя мОзжХ зСрміб йОє аФмж лСб'яеОкС е гіяиькіУмю лиОмкжзО лСгОмзФ, 
лТжаФмСз біг язСї ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя. ЙСТягСз зСкмТСию еО бжзСТжУмОккяй 
бжбіиькПкжХ зСрміб бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛФйж бжбіиькПкжХ зСрміб бжекОюмьУя яз СмТжйОкП оіиьСбП нікОкУФбОккя біглСбігкС гС 
кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб 
нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

К ТОеі лСТФрПккя кОлТяйіб оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя, лСТягзФ бжзСТжУмОккя бжбіиькПкжХ 
зСрміб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР кОТОХФбОмж лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб е УФйж бжзСТжУмОкжХ кП еО лТжекОпПккяй бжбіиькПкжХ зСрміб, 
рмТОнкі УОкзоії мО лПкю біглСбігкС гС кСТй оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСгОмзСбі еСаСб'яеОккя, рмТОнкі УОкзоії і лПкя кОТОХСбФюмьУя, лСпжкОюпж е лПТрСвС 
пжУиО йіУяоя, б язСйФ бпжкПкС мОзП лСТФрПккя. 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
http://document.vobu.ua/buhoblik/npsbo
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz
http://document.vobu.ua/buhoblik/msfz


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 750 gazeta.vobu.ua 
 

58. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2024 ТСзФ, лиОмкжзж лСгОмзФ - бжТСакжзж ПиПзмТжпкСї ПкПТвії еО 
"еПиПкжй" мОТжнСй йОюмь лТОбС бжекОпОмж лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі: 

1) Ф лПТіСг е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2024 ТСзФ нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ ейПкрФємьУя кО УФйФ кОТОХСбОкСвС Ф 
аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ і бТОХСбОкСвС Ф нікОкУСбСйФ ТПеФиьмОмі гС СлСгОмзФбОккя гСХСгФ 
біг лТСгОдФ ПиПзмТжпкСї ПкПТвії еО "еПиПкжй" мОТжнСй мО/ОаС кОгОккя лСУиФв іе ейПкрПккя 
кОбОкмОдПккя Ф лПТіСгі е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2024 ТСзФ, еО язжй бжТСакжз 
ПиПзмТжпкСї ПкПТвії кП СмТжйОб СлиОмФ кО зікПоь ебімкСвС лПТіСгФ; 

е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) 
лПТіСгФ еаіиьрФємьУя кО УФйФ гСХСгФ б ТСейіТі лСвОрПкСї гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі еО 
лТСгОкФ ПиПзмТжпкФ ПкПТвію еО "еПиПкжй" мОТжнСй мО/ОаС еО кОгОкі лСУиФвж іе ейПкрПккя 
кОбОкмОдПккя, кО язжР б лСлПТПгкіХ ебімкжХ лПТіСгОХ ейПкрФбОбУя нікОкУСбжР ТПеФиьмОм 
гС СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ. ЙСиСдПккя оьСвС ОаеОоФ еОУмСУСбФємьУя гС 
лСбкСвС лСвОрПккя гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі еО ПиПзмТжпкФ ПкПТвію еО "еПиПкжй" 
мОТжнСй мО/ОаС еО лСУиФвж іе ейПкрПккя кОбОкмОдПккя, лТСгОкФ/кОгОкі б лПТіСг, 
бжекОпПкжР б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ; 

2) Ф лПТіСг е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2024 ТСзФ нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ еаіиьрФємьУя кО УФйФ кОТОХСбОкжХ Ф 
аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ і бТОХСбОкжХ Ф нікОкУСбСйФ ТПеФиьмОмі гС СлСгОмзФбОккя бжмТОм, 
сС нСТйФюмь УСаібОТміУмь ТПОиіеСбОкСї ПиПзмТжпкСї ПкПТвії еО "еПиПкжй" мОТжнСй, мО 
бжмТОм кО еаФм ПиПзмТжпкСї ПкПТвії еО "еПиПкжй" мОТжнСй мО/ОаС УСаібОТміУмь лСУиФв іе 
ейПкрПккя кОбОкмОдПккя Ф лПТіСгі е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2024 ТСзФ, еО язФ 
бжТСакжз кП СмТжйОб СлиОмФ кО зікПоь ебімкСвС лПТіСгФ; 

е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) 
лПТіСгФ ейПкрФємьУя кО УФйФ бжмТОм, сС нСТйФюмь УСаібОТміУмь ТПОиіеСбОкСї ПиПзмТжпкСї 
ПкПТвії еО "еПиПкжй" мОТжнСй, мО бжмТОм кО еаФм ПиПзмТжпкСї ПкПТвії еО "еПиПкжй" мОТжнСй, 
мО/ОаС УСаібОТміУмь лСУиФвж іе ейПкрПккя кОбОкмОдПккя, еО язФ бжТСакжз СмТжйОб СлиОмФ б 
мОзСйФ ебімкСйФ лПТіСгі, мО кО язі б лСлПТПгкіХ ебімкжХ лПТіСгОХ еаіиьрФбОбУя нікОкУСбжР 
ТПеФиьмОм біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ. ЙСиСдПккя оьСвС ОаеОоФ еОУмСУСбФємьУя гС лСбкСвС 
лСвОрПккя гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі еО ПиПзмТжпкФ ПкПТвію еО "еПиПкжй" мОТжнСй, 
лТСгОкФ б лПТіСг, бжекОпПкжР б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, мО/ОаС еО лСУиФвж іе 
ейПкрПккя кОбОкмОдПккя, кОгОкі б мОзжР лПТіСг; 

3) лиОмкжзж лСгОмзФ - бжТСакжзж ПиПзмТжпкСї ПкПТвії еО "еПиПкжй" мОТжнСй кП 
еОУмСУСбФюмь Тіекжою, бжекОпПкФ ОаеОоСй мТПмій ліглФкзмФ 139.2.2 лФкзмФ 139.2 УмОммі 139 
оьСвС КСгПзУФ, Ф ТОеі УлжУОккя аПекОгіРкСї гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі еО ПиПзмТжпкФ 
ПкПТвію еО "еПиПкжй" мОТжнСй, сС УнСТйФбОиОУя еО ПиПзмТжпкФ ПкПТвію, лТСгОкФ б лПТіСг, 
бжекОпПкжР б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, мО/ОаС еО лСУиФвж іе ейПкрПккя кОбОкмОдПккя, 
кОгОкі б мОзжР лПТіСг. ЙСиСдПккя оьСвС ОаеОоФ еОУмСУСбФємьУя мОзСд і б лПТіСг ліУия 1 
Уіпкя 2024 ТСзФ. 

59. ЗСТйж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 135.2.1.15 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135, 
ліглФкзмСй 141.91.2.12 ліглФкзмФ 141.91.2 лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, 
еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2024 ТСзФ. 

КУмОкСбжмж, сС Ф 2024 ТСоі ТСейіТж лТжгаОккя йОРкО, ТСаім, лСУиФв (зТій ТСяимі) Ф 
лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, лПТПгаОпПкі ліглФкзмСй 
135.2.1.15 ліглФкзмФ 135.2.1 лФкзмФ 135.2 УмОммі 135, ліглФкзмСй 141.911.2.12 ліглФкзмФ 
141.91.2 лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, бжекОпОюмьУя б ТСейіТі, сС лПТПбжсФє 50 
бігУСмзіб УФйж бжмТОм біг аФгь-язСї гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ еО лСзОекжзОйж ЗбімФ лТС 
нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг), еО лСлПТПгкіР ТіпкжР ебімкжР лПТіСг. ЙТж 
оьСйФ гС бжмТОм біг аФгь-язСї гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ еО лСзОекжзОйж ЗбімФ лТС нікОкУСбі 
ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг), бзиюпОюмьУя бжмТОмж, лСб'яеОкі е СлПТОоіРкСю, 
нікОкУСбСю мО ікбПУмжоіРкСю гіяиькіУмю. 
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КПежгПкмж Дія Лімі - лиОмкжзж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, язі еОТПєУмТСбОкі лТСмявСй 
2024 ТСзФ (кСбСУмбСТПкі), Ф оьСйФ зОиПкгОТкСйФ ТСоі ТСеТОХФкСз пОУмзж бОТмСУмі йОРкО 
(ТСаім, лСУиФв), лТжгаОкСвС (лТжгаОкжХ) Ф лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ, лТСбСгямь кО лігУмОбі 
лСзОекжзіб ЗбімФ лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг) еО лСмСпкжР ТіпкжР 
ебімкжР лПТіСг. 

60. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ 
егіРУкжб лПТПХіг кО СлСгОмзФбОккя яз ТПежгПкмО Дія Лімі лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ 
ФйСбОХ ОаС язсС ТПежгПкм Дія Лімі - лиОмкжз лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ егіРУкжб лПТПХіг 
кО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ, мОзі 
лиОмкжзж лСгОмзФ бжекОпОюмь Са'єзм СлСгОмзФбОккя е ФТОХФбОккяй оьСвС лФкзмФ. 

К ТОеі егіРУкПккя ПйімПкмСй зСТлСТОмжбкжХ лТОб, язжР є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй 
лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, СлПТОоії е бжлиОмж гжбігПкгіб еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) лПТіСгФ, лТСмявСй язСвС мОзжР ПйімПкм зСТлСТОмжбкжХ лТОб кП аФб ТПежгПкмСй 
Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, мОзО СлПТОоія лігиявОє СлСгОмзФбОккю 
біглСбігкС гС лФкзмФ 135.2 УмОммі 135, лФкзмФ 137.10 УмОммі 137 мО лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 
оьСвС КСгПзУФ б УФйі лПТПбжсПккя гжбігПкгіб, сС бжлиОпФюмьУя, кОг екОпПккяй Са'єзмО 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО мОзжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг. 

К ТОеі язсС ПйімПкм зСТлСТОмжбкжХ лТОб, язжР кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй 
лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, лТжРйОє ТірПккя лТС бжлиОмФ УбСїй ОзоіСкПТОй (биОУкжзОй) 
гжбігПкгіб еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, лТСмявСй язСвС бік аФб 
ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, мОзжР ПйімПкм кОТОХСбФє 
лСгОмСз кО лТжаФмСз, сС ТСеТОХСбФємьУя е УФйж гжбігПкгіб, сС бжлиОпФюмьУя, еО УмОбзСю, 
бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 136.1 УмОммі 136 оьСвС КСгПзУФ. МОзжР лСгОмСз лігиявОє УлиОмі Ф 
УмТСзж, бжекОпПкі лФкзмСй 57.1 УмОммі 57 оьСвС КСгПзУФ. 

З УФйж гжбігПкгіб, сС лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю евігкС е ожй лФкзмСй, кП УлТОбияємьУя 
ОбОкУСбжР бкПУСз е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, лПТПгаОпПкжР лФкзмСй 57.11 УмОммі 
57 оьСвС КСгПзУФ. 

ИлПТОоії ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ е бжлиОмж зСрміб 
мО/ОаС лПТПгОпі йОРкО (ТСаім, лСУиФв) кО зСТжУмь СУіа, язі кП є ТПежгПкмОйж Дія Лімі - 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, Ф ТОХФкСз лСвОрПккя еСаСб'яеОкь, сС бжкжзиж б 
лПТіСг гС лПТПХСгФ кО СлСгОмзФбОккя яз ТПежгПкмО Дія Лімі - лиОмкжзО лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ, лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю еО лТОбжиОйж, лПТПгаОпПкжйж лФкзмСй 
135.2 УмОммі 135, лФкзмСй 137.10 УмОммі 137 мО лФкзмСй 141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ. 

61. ВжлиОмО зСрміб мО/ОаС лПТПгОпО йОРкО (ТСаім, лСУиФв) ТПежгПкмСй Дія Лімі - 
лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ Ф ТОХФкСз лСвОрПккя еСаСб'яеОкь, сС бжкжзиж 
лПТПг СУСаСю, язО кП є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО СУСаижбжХ ФйСбОХ, кП 
лігиявОє СлСгОмзФбОккю біглСбігкС гС лФкзмФ 135.2 УмОммі 135, лФкзмФ 137.10 УмОммі 137 мО 
лФкзмФ 141.91 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, еО ФйСбж сС кО гПкь бжлиОмж зСрміб мО/ОаС 
лПТПгОпі йОРкО (ТСаім, лСУиФв) мОзО СУСаО є ТПежгПкмСй Дія Лімі - лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
СУСаижбжХ ФйСбОХ. 

62. ЙСиСдПккя ліглФкзмФ 140.5.17 лФкзмФ 140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя 
гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2024 ТСзФ. 

КУмОкСбжмж, сС Ф 2024 ТСоі ТСейіТж лТжгаОккя йОРкО, ТСаім, лСУиФв (зТій ТСяимі) Ф 
лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ лТСмявСй лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, лПТПгаОпПкі ліглФкзмСй 
140.5.17 лФкзмФ 140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ, бжекОпОюмьУя б ТСейіТі, сС лПТПбжсФє 50 
бігУСмзіб УФйж бжмТОм біг аФгь-язСї гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ еО лСзОекжзОйж ЗбімФ лТС 
нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг) еО лСлПТПгкіР ТіпкжР ебімкжР лПТіСг. ЙТж 
оьСйФ гС бжмТОм біг аФгь-язСї гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ еО лСзОекжзОйж ЗбімФ лТС нікОкУСбі 
ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг), бзиюпОюмьУя бжмТОмж, лСб'яеОкі е СлПТОоіРкСю, 
нікОкУСбСю мО ікбПУмжоіРкСю гіяиькіУмю. 

КПежгПкмж Дія Лімі - лиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ, 
язі еОТПєУмТСбОкі лТСмявСй 2024 ТСзФ (кСбСУмбСТПкі), Ф оьСйФ зОиПкгОТкСйФ ТСоі 
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ТСеТОХФкСз пОУмзж бОТмСУмі йОРкО (ТСаім, лСУиФв), лТжгаОкСвС (лТжгаОкжХ) Ф лиОмкжзіб 
єгжкСвС лСгОмзФ, лТСбСгямь кО лігУмОбі лСзОекжзіб ЗбімФ лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ 
лТС УФзФлкжР гСХіг) еО лСмСпкжР ТіпкжР ебімкжР лПТіСг. 

63. ЗО лПТіСг гії лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ кП ббОдОємьУя 
лСТФрПккяй бжйСв лФкзмФ 133.4 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ лПТПгОпО йОРкО, кОгОккя лСУиФв 
кПлТжаФмзСбСю СТвОкіеОоією, бжзСТжУмОккя гСХСгіб (лТжаФмзіб) кПлТжаФмзСбСї СТвОкіеОоії 
гия нікОкУФбОккя бжгОмзіб, кП лСб’яеОкжХ е ТПОиіеОоією йПмж (оіиПР, еОбгОкь) мО кОлТяйіб 
гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ її ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж, еО ФйСбж сС мОзі лСУиФвж, йОРкС 
гСаТСбіиькС лПТПТОХСбОкі (кОгОкі, лПТПгОкі) ЗаТСРкжй ЛжиОй КзТОїкж, ЗОоіСкОиькіР вбОТгії 
КзТОїкж, ЛиФдаі аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаі еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкіР 
лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбФ бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккю 
гПТдОбкСї СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкіР УиФдаі УлПоіОиькСвС еб’яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії 
КзТОїкж, гСаТСбСиьпжй нСТйФбОккяй мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, ікржй ФмбСТПкжй біглСбігкС 
гС еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжй нСТйФбОккяй, їХ е’єгкОккяй, біРУьзСбжй пОУмжкОй, 
лігТСегіиОй, ФУмОкСбОй ОаС СТвОкіеОоіяй, сС ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ, гия лСмТПа еОаПелПпПккя СаСТСкж гПТдОбж, О мОзСд кО зСТжУмь оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
ожбіиькСвС еОХжУмФ, Ужи ожбіиькСвС еОХжУмФ мО/ОаС еОзиОгОй СХСТСкж егСТСб’я гПТдОбкСї, 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі, мО/ОаС УмТФзмФТкжй лігТСегіиОй е лжмОкь СХСТСкж егСТСб’я 
СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР, мО/ОаС вТСрСбі 
зСрмж, лПТПТОХСбОкі кО УлПоіОиькі ТОХФкзж, бігзТжмі ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж гия 
еаСТФ зСрміб мО/ОаС кОгОккяй аиОвСгіРкСї гСлСйСвж ніежпкжй СУСаОй, язі кП є 
еОУкСбкжзОйж, ФпОУкжзОйж мОзжХ СТвОкіеОоіР ОаС лСб’яеОкжйж е кжйж СУСаОйж мО язі 
йПрзОюмь (йПрзОиж) кО мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб, гП лТСбСгямьУя (лТСбСгжижУя) аСРСбі 
гії, мО/ОаС бжйФрПкС еОижржиж йіУоП лТСджбОккя Ф еб’яезФ е лТСбПгПккяй аСРСбжХ гіР Ф 
мОзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ мО, б мСйФ пжУиі, беямі Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ 
кО Саиіз Ф УмТФзмФТкжХ лігТСегіиОХ е лжмОкь УСоіОиькСвС еОХжУмФ кОУПиПккя ТОРСккжХ, 
ТОРСккжХ Ф й. Кжєбі гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР, бжзСкОбпжХ СТвОкіб йіУьзжХ, ТОРСккжХ Ф 
йіУмОХ (Ф ТОеі ФмбСТПккя) ТОг. 

64. МжйпОУСбС, еО ебімкі лПТіСгж 2022 ТСзФ, ФпОУкжзж лТСоПгФТж бТПвФиюбОккя 
еОаСТвСбОкСУмі, язі аПТФмь ФпОУмь Ф беОєйСТСеТОХФкзОХ, сС лТСбСгямьУя б оіияХ ТПОиіеОоії 
еОХСгіб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 4 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОХСгж, УлТяйСбОкі кО лСгСиОккя 
зТжеСбжХ ябжс мО еОаПелПпПккя нікОкУСбСї УмОаіиькСУмі кО ТжкзФ лТжТСгкСвС вОеФ", язі є 
лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб біглСбігкС гС ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ, 
ейПкрФюмь нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя кО УФйФ зСрміб, СмТжйОкжХ 
аПелСУПТПгкьС е гПТдОбкСвС аюгдПмФ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОХСгж, 
УлТяйСбОкі кО лСгСиОккя зТжеСбжХ ябжс мО еОаПелПпПккя нікОкУСбСї УмОаіиькСУмі кО ТжкзФ 
лТжТСгкСвС вОеФ", кО язФ еаіиьржбУя нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС 
кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб 
нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

ЙТж оьСйФ гПаімСТУьзО еОаСТвСбОкіУмь мОзжХ лиОмкжзіб, гия бТПвФиюбОккя язСї СмТжйОкі 
еОекОпПкі зСрмж е гПТдОбкСвС аюгдПмФ, кП йСдП ббОдОмжУя аПекОгіРкСю біглСбігкС гС 
ліглФкзмФ 14.1.11 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

641. ЙТСмявСй 2023 ТСзФ лиОмкжзж лСгОмзФ, язі еСаСб'яеОкі УлиОпФбОмж ОбОкУСбі бкПУзж е 
лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб біглСбігкС гС лФкзмФ 141.13 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ, 
УлиОпФюмь мОзі ОбОкУСбі бкПУзж: 

 е 1 Уіпкя 2023 ТСзФ лС 30 пПТбкя 2023 ТСзФ - іе еОУмСУФбОккяй зСПніоієкмО 0,33; 

 е 1 ижлкя 2023 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2023 ТСзФ - іе еОУмСУФбОккяй зСПніоієкмО 0,66. 
65. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, кО лПТіСг гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ 

кО мПТжмСТії КзТОїкж, ббПгПкСвС КзОеСй ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ 
б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 
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июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя гСХіг (лТжаФмСз), язжР 
бжкжзОє Ф аОкзФ бкОУиігСз лТжлжкПккя РСвС еСаСб'яеОкь біглСбігкС гС лФкзмФ 23 ТСегіиФ X 
"ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УжУмПйФ вОТОкмФбОккя бзиОгіб 
ніежпкжХ СУіа". 

66. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя ейПкрФємьУя кО: 
 УФйФ кОТОХСбОкжХ гСХСгіб біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) 

аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі біг 
СлПТОоіР, лСб'яеОкжХ е СмТжйОккяй еО ТірПккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж 
Са'єзміб лТОбО биОУкСУмі КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії мО її ТПежгПкміб біглСбігкС гС 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СУкСбкі еОУОгж лТжйФУСбСвС бжиФпПккя б КзТОїкі Са'єзміб 
лТОбО биОУкСУмі КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії мО її ТПежгПкміб", бТОХСбОкжХ Ф нікОкУСбСйФ 
ТПеФиьмОмі гС СлСгОмзФбОккя Ф ебімкСйФ лПТіСгі, б язСйФ бігаФиОУя нОзмжпкО 
лПТПгОпО мОзжХ Са'єзміб; 

 УФйФ аСТвФ, бзиюпПкСвС гС УзиОгФ гСХСгіб ебімкСвС лПТіСгФ біглСбігкС гС 
кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС йідкОТСгкжХ 
УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі, лТОбС бжйСвж еО язжй лТжйФУСбС бжиФпПкС яз 
Са'єзм лТОбО биОУкСУмі КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії мО її ТПежгПкміб біглСбігкС гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС СУкСбкі еОУОгж лТжйФУСбСвС бжиФпПккя б КзТОїкі Са'єзміб лТОбО 
биОУкСУмі КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії мО її ТПежгПкміб" і язжР ббОдОємьУя лСвОрПкжй е 
гкя кОаТОккя пжккСУмі еОзСкСй КзТОїкж, язжй еОмбПТгдПкС КзОе ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж лТС ббПгПккя б гію ТірПккя КОгж кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж КзТОїкж 
лТС лТжйФУСбП бжиФпПккя біглСбігкжХ Са'єзміб лТОбО биОУкСУмі КСУіРУьзСї 
ЛПгПТОоії мО її ТПежгПкміб. 

67. ЛікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя еаіиьрФємьУя кО УФйФ кОТОХСбОкжХ бжмТОм 
біглСбігкС гС кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь (УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ОаС 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі біг СлПТОоіР, лСб'яеОкжХ е СмТжйОккяй еО 
ТірПккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж Са'єзміб лТОбО биОУкСУмі КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії мО її 
ТПежгПкміб біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СУкСбкі еОУОгж лТжйФУСбСвС бжиФпПккя б 
КзТОїкі Са'єзміб лТОбО биОУкСУмі КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії мО її ТПежгПкміб", бТОХСбОкжХ Ф 
нікОкУСбСйФ ТПеФиьмОмі гС СлСгОмзФбОккя Ф ебімкСйФ лПТіСгі, б язСйФ бігаФиОУя нОзмжпкО 
лПТПгОпО мОзжХ Са'єзміб. 

ЙІДКИЗДІЙ 5. ИЛИБЙИВИЛМІ ЛЙКАВЙЯЗЗЯ АКМИЗЗИГИ ЙИДАМКК  
МА ДКИЙИГІНЗИГИ ЙИДАМКК 

1. ЗО УлжТмСбі гжУмжиямж мО УлжТмкі кОлСї, СгПТдОкі рияХСй лПТПвСкзж бжкСвТОгкСвС 
бжкО ОаС бжпОбСз бжкСвТОгФ (зСгж евігкС е ККМ ЗДД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), 
еОУмСУСбФюмьУя мОзі УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ: 

 20 вТжбПкь еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ - е гкя кОаТОккя пжккСУмі ожй 
КСгПзУСй гС 31 вТФгкя 2011 ТСзФ; 

 27 вТжбПкь еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ - е 1 Уіпкя 2012 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2013 
ТСзФ; 

 29 вТжбПкь еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ - е 1 Уіпкя гС 31 вТФгкя 2013 ТСзФ; 
 32 вТжбкі еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ - е 1 Уіпкя гС 31 аПТПекя 2014 ТСзФ; 
 56,42 вТжбкі еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ - е 1 збімкя гС 31 вТФгкя 2014 ТСзФ; 
 59,96 вТжбкі еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ - е 1 Уіпкя гС 31 вТФгкя 2015 ТСзФ; 
 63,50 вТжбкі еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ - е 1 Уіпкя гС 31 аПТПекя 2016 ТСзФ, О е 

1 збімкя 2016 ТСзФ - 89,94 вТжбкі еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ; 
 105,8 вТжбкі еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ - е 1 Уіпкя гС 31 вТФгкя 2017 ТСзФ 

(бзиюпкС); 
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 е 1 Уіпкя 2018 ТСзФ еОУмСУСбФємьУя УмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ, бжекОпПкО ліглФкзмСй 
215.3.1 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЗО лСгОмзСбжйж еСаСб'яеОккяйж е ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, сС бжкжзиж: 
 е 1 Уіпкя 2011 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2012 ТСзФ бзиюпкС УмОбзж лСгОмзФ УмОкСбиямь 50 

бігУСмзіб біг УмОбСз, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 243, 244, 245 і 246 оьСвС КСгПзУФ; 
 е 1 Уіпкя 2013 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2013 ТСзФ бзиюпкС (гия бжТСакжзіб ПиПзмТСПкПТвії 

кО мПлиСПиПзмТСоПкмТОияХ мО МДЛ гС 31 вТФгкя 2015 ТСзФ бзиюпкС) УмОбзж лСгОмзФ 
УмОкСбиямь 75 бігУСмзіб біг УмОбСз, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 243, 244, 245, 246 оьСвС 
КСгПзУФ; 

 е 1 Уіпкя 2014 ТСзФ (гия бжТСакжзіб ПиПзмТСПкПТвії кО мПлиСПиПзмТСоПкмТОияХ мО МДЛ 
е 1 Уіпкя 2016 ТСзФ) УмОбзж лСгОмзФ УмОкСбиямь 100 бігУСмзіб біг УмОбСз, 
лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 243, 244, 245 і 246 оьСвС КСгПзУФ. 

3. МжйпОУСбС, гС 31 УПТлкя 2011 ТСзФ, бУмОкСбжмж УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ кО мОзі 
мСбОТж: 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) евігкС е 

ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ 
ЗДД 

ЛмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ Ф мбПТгжХ 
УФйОХ е Сгжкжоі ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 

(лТСгФзоії) 

Сгжкжоі бжйіТФ УмОбзО 

2710 11 25 00 ікрі УлПоіОиькі аПкежкж єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 132 

 

БПкежкж йСмСТкі: 
аПкежкж йСмСТкі е бйіУмСй Убжкою 
0,013 в/и ОаС йПкрП: 

  

2710 11 41 11 

іе бйіУмСй кП йПкр яз 5 йОУ. % 
аіСПмОкСиФ ОаС кП йПкр яз 5 йОУ. % 
Пмжи-мТПм-аФмжиСбСвС ПмПТФ ОаС їХ 
УФйірі: 

єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 132 

2710 11 41 31 

2710 11 41 91 

2710 11 45 11 

2710 11 49 11 

2710 11 41 19 

ікрі аПкежкж єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 132 

2710 11 41 39 

2710 11 41 99 

2710 11 45 99 

2710 11 49 99 

2710 11 51 00 
е бйіУмСй Убжкою аіиьр яз 0,013 в/и єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 132 

2710 11 59 00 

2710 11 90 00 Ікрі иПвзі гжУмжиямж єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 132 

 

ВОдзі гжУмжиямж (вОеСРиі) іе бйіУмСй 
УіТзж:   

2710 19 31 40 

аіиьр яз 0,2 йОУ. % єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 60 2710 19 35 40 

2710 19 49 00 

2710 19 31 30 аіиьр яз 0,035 йОУ. %, ОиП кП аіиьр яз єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 39 
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) евігкС е 

ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ 
ЗДД 

ЛмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ Ф мбПТгжХ 
УФйОХ е Сгжкжоі ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 

(лТСгФзоії) 

Сгжкжоі бжйіТФ УмОбзО 

2710 19 35 30 0,2 йОУ. % 

2710 19 41 30 

2710 19 45 00 

2710 19 31 20 

аіиьр яз 0,005 йОУ. %, ОиП кП аіиьр яз 
0,035 йОУ. % 

єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 32 2710 19 35 20 

2710 19 41 20 

2710 19 31 10 

кП аіиьр яз 0,005 йОУ. % єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 22 2710 19 35 10 

2710 19 41 10 

4. МжйпОУСбС гС 31 вТФгкя 2012 ТСзФ ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя Озожекжй 
лСгОмзСй СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж УлПоіОиіеСбОкжХ мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, мОзжХ яз ОбмСйСаіиі рбжгзСї йПгжпкСї гСлСйСвж мСбОТкСї лСежоії 8703 евігкС е ККМ 
ЗДД, язі лТжекОпПкі гия бжзСТжУмОккя еОзиОгОйж СХСТСкж егСТСб'я і СлиОмО бОТмСУмі язжХ 
егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС мО йіУоПбжХ аюгдПміб ОаС еО еОйСбиПккяй 
біглСбігкжХ ТСелСТягкжзіб аюгдПмкжХ зСрміб. 

К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє 
мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ, сС йОиО аФмж УлиОпПкО б йСйПкм ійлСТмФ 
мОзжХ мСбОТіб, О мОзСд УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС еОзСкФ. 

41. ВігкСбжмж е 1 вТФгкя 2013 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ гію лФкзмФ 4 оьСвС лігТСегіиФ. 
5. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2012 ТСзФ, бУмОкСбжмж УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ кО мОзі 

мСбОТж: 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) евігкС 

е ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ 
ЗДД 

БОеСбі УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ Ф 
мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ (лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ УмОбзО 

 
ЙПвзі гжУмжиямж: 

  

2710 11 11 00 гия УлПожніпкжХ лТСоПУіб лПТПТСазж єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 182* 

2710 11 15 00 
гия ХійіпкжХ лПТПмбСТПкь Ф лТСоПУОХ, 
зТій еОекОпПкжХ Ф мСбОТкіР 
лігзОмПвСТії 2710 11 11 00 

- " - 182* 

 
БПкежкж УлПоіОиькі: 

  

2710 11 21 00 ФОРм-УліТжм - " - 182* 

2710 11 25 00 ікрі УлПоіОиькі аПкежкж - " - 198* 

 
БПкежкж йСмСТкі: 

  

2710 11 31 00 аПкежкж ОбіОоіРкі єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 30 

 
аПкежкж йСмСТкі е бйіУмСй Убжкою 
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) евігкС 

е ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ 
ЗДД 

БОеСбі УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ Ф 
мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ (лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ УмОбзО 

0,013 в/и ОаС йПкрП: 

2710 11 41 11 

іе бйіУмСй кП йПкр яз 5 йОУ. % 
аіСПмОкСиФ ОаС кП йПкр яз 5 йОУ. % 
Пмжи-мТПм-аФмжиСбСвС ПмПТФ ОаС їХ 
УФйірі: 

- " - 198* 

2710 11 41 31 

2710 11 41 91 

2710 11 45 11 

2710 11 49 11 

2710 11 41 19 

ікрі аПкежкж - " - 198* 

2710 11 41 39 

2710 11 41 99 

2710 11 45 99 

2710 11 49 99 

2710 11 51 00 
іе бйіУмСй Убжкою аіиьр яз 0,013 в/и - " - 198* 

2710 11 59 00 

2710 11 70 00 ЙОижбС гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб - " - 30 

2710 11 90 00 Ікрі иПвзі гжУмжиямж - " - 198* 

 
ЛПТПгкі гжУмжиямж: 

  

2710 19 11 00 гия УлПожніпкжХ лТСоПУіб лПТПТСазж - " - 182* 

2710 19 15 00 
гия ХійіпкжХ лПТПмбСТПкь Ф лТСоПУОХ, 
кП еОекОпПкжХ Ф лСежоії 2710 19 11 00 

- " - 182* 

 
ГОУ: 

  

2710 19 21 00 лОижбС гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб - " - 19 

2710 19 25 00 ікржР вОУ - " - 182* 

2710 19 29 00 Ікрі УПТПгкі гжУмжиямж єбТС еО 1000 зіиСвТОйіб 182* 

 
ВОдзі гжУмжиямж (вОеСРиі) 
іе бйіУмСй УіТзж:   

2710 19 31 40 

аіиьр яз 0,2 йОУ. % - " - 98** 2710 19 35 40 

2710 19 49 00 

2710 19 31 30 

аіиьр яз 0,035 йОУ. %, ОиП кП аіиьр яз 
0,2 йОУ. % 

- " - 75** 
2710 19 35 30 

2710 19 41 30 

2710 19 45 00 
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) евігкС 

е ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ 
ЗДД 

БОеСбі УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ Ф 
мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ (лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ УмОбзО 

2710 19 31 20 

аіиьр яз 0,005 йОУ. %, ОиП кП аіиьр яз 
0,035 йОУ. % 

- " - 68** 2710 19 35 20 

2710 19 41 20 

2710 19 31 10 

кП аіиьр яз 0,005 йОУ. % - " - 46** 2710 19 35 10 

2710 19 41 10 

2710 19 61 00 

Міиьзж лОижбС ліпкП: - " - 98** 
2710 19 63 00 

2710 19 65 00 

2710 19 69 00 

2711 12 11 00 

УзТОлиПкжР вОе (лТСлОк ОаС УФйір 
лТСлОкФ е аФмОкСй) 

- " - 44 

2711 12 19 00 

2711 12 91 00 

2711 12 93 00 

2711 12 94 00 

2711 12 97 00 

2711 13 10 00 

2711 13 30 00 

2711 13 91 00 

2711 13 97 00 

____________ 
* ДС УмОбзж Ф зСдкіР кОУмФлкіР гПзОгі гСгОємьУя зСТжвФюпО УФйО, язО кП йСдП аФмж аіиьрСю, кід 50 бігУСмзіб мОзСї 
УмОбзж. ЗОекОпПкО УФйО ТСеТОХСбФємьУя сСгПзОгж еОиПдкС біг УПТПгкьСї оікж СгкСвС аОТПия кОнмж "Brent (DTD)", 
сС УзиОиОУя кО аіТді ICE еО лСлПТПгкю гПзОгФ: 

ЛПТПгкя оікО СгкСвС 
аОТПия кОнмж "Brent 

(DTD)", гСиОТіб ЛОА еО 
аОТПиь 

ЗкОпПккя зСТжвФюпСї УФйж 

йПкрП 105 
(105 - "Brent (DTD)" (УПТПгкя оікО еО гПзОгФ) / УліббігкСрПккя УПТПгкьСвС зФТУФ 
єбТС гС гСиОТО ЛОА еО СніоіРкжй зФТУСй, бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж еО біглСбігкФ гПзОгФ Х зіиьзіУмь аОТПиіб кОнмж "Brent (DTD)" Ф мСккі (7,62) 

105 - 125 кП еОУмСУСбФємьУя 

аіиьрП 125 
(125 - "Brent (DTD)" (УПТПгкя оікО еО гПзОгФ) / УліббігкСрПккя УПТПгкьСвС зФТУФ 
єбТС гС гСиОТО ЛОА еО СніоіРкжй зФТУСй, бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж еО біглСбігкФ гПзОгФ Х зіиьзіУмь аОТПиіб кОнмж "Brent (DTD)" Ф мСккі (7,62) 

____________ 
** ДС УмОбзж Ф зСдкіР кОУмФлкіР гПзОгі гСгОємьУя зСТжвФюпО УФйО, язО кП йСдП аФмж аіиьрСю, кід 50 бігУСмзіб мОзСї 
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УмОбзж. ЗОекОпПкО УФйО ТСеТОХСбФємьУя сСгПзОгж еОиПдкС біг УПТПгкьСї оікж СгкСвС аОТПия кОнмж "Brent (DTD)", 
сС УзиОиОУя кО аіТді ICE еО лСлПТПгкю гПзОгФ: 

ЛПТПгкя оікО СгкСвС 
аОТПия кОнмж "Brent 

(DTD)", гСиОТіб ЛОА еО 
аОТПиь 

ЗкОпПккя зСТжвФюпСї УФйж 

йПкрП 105 

(105 - "Brent (DTD)" (УПТПгкя оікО еО гПзОгФ) / УліббігкСрПккя УПТПгкьСвС зФТУФ 
єбТС гС гСиОТО ЛОА еО СніоіРкжй зФТУСй, бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж еО біглСбігкФ гПзОгФ Х зіиьзіУмь аОТПиіб кОнмж "Brent (DTD)" Ф мСккі (7,62) Х 
зСПніоієкм (0,25) 

105 - 125 кП еОУмСУСбФємьУя 

аіиьрП 125 

(125 - "Brent (DTD)" (УПТПгкя оікО еО гПзОгФ) / УліббігкСрПккя УПТПгкьСвС зФТУФ 
єбТС гС гСиОТО ЛОА еО СніоіРкжй зФТУСй, бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж еО біглСбігкФ гПзОгФ Х зіиьзіУмь аОТПиіб кОнмж "Brent (DTD)" Ф мСккі (7,62) Х 
зСПніоієкм (0,25) 

ІкнСТйОоію лТС ТПеФиьмОмж СапжУиПккя зСТжвФюпСї УФйж мО УПТПгкьСї оікж СгкСвС аОТПия кОнмж "Brent (DTD)", 
язО УзиОиОУя кО аіТді ICE еО лСлПТПгкю гПзОгФ, оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє ТПОиіеОоію 
гПТдОбкСї лСиімжзж б кОнмСвОеСбСйФ зСйлиПзУі, ТСейісФє сСгПзОгж кП ліекірП 13.00 лПТрСвС ТСаСпСвС гкя 
лСмСпкСї гПзОгж кО биОУкСйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі Ф УлПоіОиькСйФ ТСегіиі мО лСгОє оПкмТОиькСйФ СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, і оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж б вОиФеі 
йжмкСї УлТОбж. 

6. ВжзиюпПкС. 
АаеОо бжзиюпПкС. 
7. ВжзиюпПкС. 
8. ВжзиюпПкС. 
9. ЙТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб, лСпжкОюпж е 1 аПТПекя 2016 ТСзФ, лиОмкжз лСгОмзФ 

еСаСб'яеОкжР лСгОмж зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ Озм лТСбПгПккя ікбПкмОТжеОоії СаУявіб 
еОижрзФ лОиькСвС УмОкСй кО лСпОмСз гкя 1 аПТПекя 2016 ТСзФ іе еОекОпПккяй ОгТПУ 
Са'єзміб, кО язжХ еаПТівОюмьУя біглСбігкі СаУявж еОижрзіб лОиькСвС, лПТПиіз ТПеПТбФОТіб, б 
язжХ еаПТівОюмьУя СаУявж еОижрзФ лОиькСвС, їХ мПХкіпкжХ лОТОйПмТіб (ніежпкО йіУмзіУмь, сС 
біглСбігОє мПХкіпкжй лОУлСТмОй), лТОбСбУмОкСбиююпжХ гСзФйПкміб кО біглСбігкі Са'єзмж 
мО гСзФйПкміб, сС еОУбігпФюмь лТОбСбі лігУмОбж ПзУлиФОмОоії мОзжХ Са'єзміб. ЗОекОпПкі Ф 
мОзСйФ Озмі ікбПкмОТжеОоії СаУявж еОижрзФ лОиькСвС зСкмТСиююпжР СТвОк бТОХСбФє Ф 
нСТйФиі, бжекОпПкіР лФкзмСй 232.3 УмОммі 232 оьСвС КСгПзУФ, яз СаУяв, кО язжР лиОмкжз 
лСгОмзФ йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж Озожекі кОзиОгкі мО/ОаС ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя б 
УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС. 

ЛСТйО ОзмО лТСбПгПккя ікбПкмОТжеОоії еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж. 

ДОкі ОзмО лТСбПгПккя ікбПкмОТжеОоії СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС йСдФмь аФмж лПТПбіТПкі 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ лТСмявСй рПУмж зОиПкгОТкжХ йіУяоіб іе 
гкя РСвС лСгОккя. 

ЙТж бУмОкСбиПккі еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж кПбіглСбігкСУмі СаУявіб лОиькСвС, 
еОекОпПкжХ Ф Озмі ікбПкмОТжеОоії, нОзмжпкжй гОкжй мО/ОаС гОкжй аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ 
ліглТжєйУмбО зСкмТСиююпжР СТвОк егіРУкює біглСбігкі зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
ПиПзмТСккжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ кО лігУмОбі гОкжХ ОзмО лПТПбіТзж. 

10. ЙиОмкжзОй ОзожекСвС лСгОмзФ, язі є бжТСакжзОйж лОиькСвС, язжйж еОгПзиОТСбОкі гС 
УлиОмж гС аюгдПмФ мО лСвОрПкі еСаСб'яеОккя е ОзожекСвС лСгОмзФ кО ТПОиіеОоію лОиькСвС Ф 
12-йіУяпкСйФ лПТіСгі лСпжкОюпж е аПТПекя 2015 ТСзФ, зСкмТСиююпжР СТвОк бігзТжбОє кО 
СаиізСбіР зОТмоі СбПТгТОнм Ф УФйі, сС гСТібкює УПТПгкьСйіУяпкСйФ ТСейіТФ УФй лСгОмзФ, 
язі еО СУмОккі біглСбігкжХ 12 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) йіУяоіб (аПТПеПкь 2015 ТСзФ - июмжР 
2016 ТСзФ) еОгПзиОТСбОкі лиОмкжзСй гС УлиОмж гС аюгдПмФ мО лСвОрПкі. 

ЗО ТОХФкСз УФй мОзСвС СбПТгТОнмФ лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж еОябзФ кО 
лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ СаУявіб лОиькСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
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ТПОиіеОоії лОиькСвС аПе кОябкСУмі кО СаиізСбіР зОТмоі УФй зСрміб УлиОпПкСвС ОзожекСвС 
лСгОмзФ. 

МОзжР СбПТгТОнм сСзбОТмОиФ (лТСмявСй лПТрСвС пжУиО біглСбігкСвС збОТмОиФ) лігиявОє 
ОбмСйОмжпкСйФ лПТПТОХФкзФ е ФТОХФбОккяй лСзОекжзО УПТПгкьСйіУяпкСвС ТСейіТФ УФй 
лСгОмзФ, язі еО СУмОккі 12 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) йіУяоіб / пСмжТж збОТмОиж, УмОкСй кО гОмФ 
мОзСвС лПТПТОХФкзФ, еОгПзиОТСбОкі лиОмкжзСй гС УлиОмж гС аюгдПмФ мО лСвОрПкі. МОзжР 
лПТПТОХФкСз егіРУкюємьУя рияХСй бігкійОккя УФйж лСлПТПгкьСвС ТСеТОХФкзФ мО 
гСгОбОккя УФйж евігкС е лСмСпкжй лПТПТОХФкзСй. 

КУмОкСбжмж, сС е 1 ижлкя 2019 ТСзФ гС УФйж СбПТгТОнмФ еОУмСУСбФємьУя зСПніоієкм Ф 
ТСейіТі 1,2. 

11. ЗСТйж УмОммі 1202 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя лТж лСТФрПккі мПТйікіб 
ТПєУмТОоії ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ Ф лПТіСг е 1 аПТПекя 2016 ТСзФ гС 1 збімкя 2016 ТСзФ. 

ЙПТіСг е 1 аПТПекя 2016 ТСзФ гС 1 збімкя 2016 ТСзФ є лПТПХігкжй лПТіСгСй, лТСмявСй 
язСвС ТПєУмТОоія ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ егіРУкюємьУя аПе СайПдПккя СаУявіб, СапжУиПкжХ еО нСТйФиСю, 
бжекОпПкСю Ф лФкзмі 232.3 УмОммі 232 оьСвС КСгПзУФ. 

З 1 збімкя 2016 ТСзФ ТПєУмТОоія ОзожекжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй ФУіХ бжйСв, 
бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

12. КСелСТягкжзж ОзожекжХ УзиОгіб біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ еСаСб'яеОкі 
СаиОгкОмж Озожекі УзиОгж бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж мО/ОаС ТібкПйіТОйж-иіпжиькжзОйж 
мО еОТПєУмТФбОмж їХ б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб мО ТібкПйіТіб-
иіпжиькжзіб Тібкя лОиькСвС Ф ТПеПТбФОТі б мОзі УмТСзж: 

 ОзожекжР УзиОг, гП ТСемОрСбОкС ТПеПТбФОТж, еОвОиькО йіУмзіУмь язжХ лПТПбжсФє 
20000 зФа. йПмТіб, - кП ліекірП 1 ижлкя 2019 ТСзФ; 

 ОзожекжР УзиОг, гП ТСемОрСбОкС ТПеПТбФОТж, еОвОиькО йіУмзіУмь язжХ лПТПбжсФє 
1000 зФа. йПмТіб, ОиП кП лПТПбжсФє 20000 зФа. йПмТіб, - кП ліекірП 1 дСбмкя 2019 ТСзФ; 

 ОзожекжР УзиОг, гП ТСемОрСбОкС ТПеПТбФОТж, еОвОиькО йіУмзіУмь язжХ кП лПТПбжсФє 
1000 зФа. йПмТіб, - кП ліекірП 1 Уіпкя 2020 ТСзФ. 

13. МжйпОУСбС, гС 29 июмСвС 2016 ТСзФ (бзиюпкС), гС еОлТСбОгдПккя УжУмПйж 
ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС бУмОкСбжмж: 

1) егіРУкПккя нФкзоіСкФбОккя ОзожекжХ УзиОгіб кО ліглТжєйУмбОХ, сС егіРУкююмь 
бжТСакжомбС лОиькСвС, мО лТПгУмОбкжзО (лТПгУмОбкжзіб) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО мОзСйФ 
ОзожекСйФ УзиОгі біглСбігкС гС ТПгОзоії оьСвС КСгПзУФ, сС гіяиО гС кОаТОккя пжккСУмі 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО гПязжХ 
еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС еОаПелПпПккя еаОиОкУСбОкСУмі аюгдПмкжХ кОгХСгдПкь Ф 
2016 ТСоі"; 

2) гия лОиькСвС, Ф бжТСакжомбі язСвС яз УжТСбжкО бжзСТжУмОкі ікрі СлСгОмзСбФбОкі 
лігОзожекі мСбОТж, УФйО лСгОмзФ гС УлиОмж ейПкрФємьУя кО УФйФ лСгОмзФ, ТСеТОХСбОкСвС 
гия мОзСї УжТСбжкж. ЛФйО лСгОмзФ кО УжТСбжкФ, сС лігиявОє бігкійОккю, СапжУиюємьУя іе 
еОУмСУФбОккяй УмОбСз лСгОмзФ кО мОзФ УжТСбжкФ, пжккжХ кО гПкь ТПОиіеОоії лОиькСвС. К ТОеі 
язсС мОзО УФйО лПТПбжсФє УФйФ лСгОмзФ кО лОиькП, бжТСаиПкП е мОзСї УжТСбжкж, Тіекжоя 
лиОмкжзФ кП бігрзСгСбФємьУя; 

3) гия СапжУиПккя ейПкрПккя УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ біглСбігкС гС ліглФкзмФ 2 оьСвС 
лФкзмФ лиОмкжз лСгОмзФ йОє СмТжйОмж біг бжТСакжзО ОаС ійлСТмПТО лігОзожекСї УжТСбжкж 
гСбігзФ лТС СаУяв лСУмОбиПкСї лігОзожекСї УжТСбжкж (іе еОекОпПккяй кОРйПкФбОккя 
лСзФлоя (СмТжйФбОпО) лігОзожекСї УжТСбжкж, бігСйСУмПР лТС біглСбігкі УФйж УлиОпПкСвС 
ОзожекСвС лСгОмзФ мО лПТПиізФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
СнСТйиПкжХ кО лСУмОпОккя мОзСї УжТСбжкж) мО лігмбПТгдПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС 
еОТОХФбОккя ОзожекСвС лСгОмзФ гС аюгдПмФ. МОзП лігмбПТгдПккя кОгОємьУя бжТСакжзФ ОаС 
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ійлСТмПТФ лігОзожекСї УжТСбжкж зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО РСвС йіУоПекОХСгдПккяй 
лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя ліУия ебПТкПккя рияХСй кОгОккя біглСбігкСї гСбігзж. 

14. МжйпОУСбС, е 1 Уіпкя 2016 ТСзФ гС 29 июмСвС 2016 ТСзФ (бзиюпкС), бУмОкСбжмж УмОбзж 
ОзожекСвС лСгОмзФ кО мОзі мСбОТж: 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ 
ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ 
Ф мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ УмОбзО 

2707 50 10 00 
2707 50 90 00 

УФйірі ОТСйОмжпкжХ бФвиПбСгкіб, е язжХ 65 Са. % ОаС 
аіиьрП (бзиюпОюпж бмТОмж) лПТПвОкяємьУя лТж 
мПйлПТОмФТі гС 250° C еО йПмСгСй, бжекОпПкжй евігкС е 
ASTM D 86 

єбТС еО 1000 
зіиСвТОйіб 

228 

 
ЙПвзі гжУмжиямж: 

  

2710 12 11 10 
2710 12 11 20 
2710 12 11 90 

гия УлПожніпкжХ лТСоПУіб лПТПТСазж 
єбТС еО 1000 

зіиСвТОйіб 
228 

2710 12 15 10 
2710 12 15 20 
2710 12 15 90 

гия ХійіпкжХ лПТПмбСТПкь Ф лТСоПУОХ, зТій еОекОпПкжХ 
Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 2710 12 11 10, 
2710 12 11 20, 
2710 12 11 90 

єбТС еО 1000 
зіиСвТОйіб 

228 

 
БПкежкж УлПоіОиькі: 

  

2710 12 21 00 ФОРм-УліТжм - " - 228 

2710 12 25 00 ікрі УлПоіОиькі аПкежкж - " - 228 

 
БПкежкж йСмСТкі: 

  

2710 12 31 00 аПкежкж ОбіОоіРкі 
єбТС еО 1000 

зіиСвТОйіб 
36 

 
аПкежкж йСмСТкі е бйіУмСй Убжкою 0,013 в/и ОаС 
йПкрП:   

2710 12 41 11 
2710 12 41 12 
2710 12 41 13 
2710 12 41 31 
2710 12 41 32 
2710 12 41 33 
2710 12 41 91 
2710 12 41 92 
2710 12 41 93 
2710 12 45 01 
2710 12 45 02 
2710 12 45 09 
2710 12 49 01 
2710 12 49 02 
2710 12 49 09 

іе бйіУмСй кП йПкр яз 5 йОУ. % аіСПмОкСиФ ОаС кП йПкр 
яз 5 йОУ. % Пмжи-мТПм-аФмжиСбСвС ПніТФ ОаС їХ УФйірі 

- " - 228 

2710 12 41 14 
2710 12 41 15 
2710 12 41 19 

ікрі аПкежкж - " - 228 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ 
ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ 
Ф мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ УмОбзО 

2710 12 41 34 
2710 12 41 35 
2710 12 41 39 
2710 12 41 94 
2710 12 41 95 
2710 12 41 99 
2710 12 45 12 
2710 12 45 13 
2710 12 45 99 
2710 12 49 12 
2710 12 49 13 
2710 12 49 99 

2710 20 90 00 ікрі кОнмСлТСгФзмж 
єбТС еО 1000 

зіиСвТОйіб 
228 

2710 12 51 10 
2710 12 51 20 
2710 12 51 90 
2710 12 59 10 
2710 12 59 20 
2710 12 59 90 

іе бйіУмСй Убжкою аіиьр яз 0,013 в/и - " - 228 

2710 12 70 00 ЙОижбС гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб - " - 34 

2710 12 90 00 Ікрі иПвзі гжУмжиямж - " - 228 

 
ЛПТПгкі гжУмжиямж: 

  

2710 19 11 10 
2710 19 11 20 
2710 19 11 90 

гия УлПожніпкжХ лТСоПУіб лПТПТСазж - " - 228 

2710 19 15 10 
2710 19 15 20 
2710 19 15 90 

гия ХійіпкжХ лПТПмбСТПкь Ф лТСоПУОХ, кП еОекОпПкжХ Ф 
мСбОТкіР зОмПвСТії 2710 19 11 

- " - 228 

 
ГОУ: 

  

2710 19 21 00 лОижбС гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб - " - 26 

2710 19 25 00 ікржР вОУ - " - 228 

2710 19 29 00 Ікрі УПТПгкі гжУмжиямж - " - 228 

2710 19 31 01 
2710 19 31 10 
2710 19 35 01 
2710 19 35 10 
2710 19 43 00 
2710 19 46 00 
2710 19 47 10 
2710 20 11 00 
2710 20 15 00 

ВОдзі гжУмжиямж (вОеСРиі): - " - 113 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ 
ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ 
Ф мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ УмОбзО 

2710 19 31 20 
2710 19 31 30 
2710 19 31 40 
2710 19 35 20 
2710 19 35 30 
2710 19 35 40 
2710 19 47 90 
2710 19 48 00 
2710 20 17 00 
2710 20 19 00 

ВОдзі гжУмжиямж (вОеСРиі): - " - 149 

2710 19 62 00 
2710 19 64 00 
2710 19 68 10 
2710 19 68 20 
2710 19 68 90 
2710 20 31 00 
2710 20 35 00 
2710 20 39 00 

Міиьзж лОижбС ліпкП лСаФмСбП 
єбТС еО 1000 

зіиСвТОйіб 
115 

2710 19 51 00 
ЙОижбС ТігзП (йОеФм) гия УлПожніпкжХ лТСоПУіб 
лПТПТСазж 

- " - 115 

2710 19 55 00 
ЙОижбС ТігзП (йОеФм) гия ХійіпкжХ лПТПмбСТПкь Ф 
лТСоПУОХ, зТій еОекОпПкжХ Ф мСбОТкіР лігзОмПвСТії 2710 
19 51 00 

- " - 115 

2711 11 00 00 ЛзТОлиПкжР вОе лТжТСгкжР - " - 7 

2711 12 11 00 
2711 12 19 00 
2711 12 91 00 
2711 12 93 00 
2711 12 94 00 
2711 12 97 00 
2711 13 10 00 
2711 13 30 00 
2711 13 91 00 
2711 13 97 00 
2711 14 00 00 
2711 19 00 00 

ЛзТОлиПкжР вОе (лТСлОк ОаС УФйір лТСлОкФ е аФмОкСй) 
мО ікрі вОеж 

- " - 57 

2707 10 10 00 
2707 10 90 00 

БПкеСи 
єбТС еО 1000 

зіиСвТОйіб 
283 

2707 20 10 00 
2707 20 90 00 

МСиФСи - " - 283 

2707 30 10 00 
2707 30 90 00 

КУжиСи - " - 283 

 
ВФвиПбСгкі Оожзиіпкі: 
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ 
ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ 
Ф мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ УмОбзО 

2901 10 00 00 кОУжпПкі - " - 228 

2905 11 00 00 ЖПмОкСи мПХкіпкжР (йПмжиСбжР УлжТм) - " - 452 

2909 19 10 00 
2909 19 90 10 
2909 19 90 20 
2909 19 90 90 

Ікрі ПніТж лТСУмі, ПніТСУлжТмж, ПніТСнПкСиж, 
ПніТСУлжТмСнПкСиж, лПТСзУжгж УлжТміб, лПТСзУжгж 
лТСУмжХ ПніТіб, лПТСзУжгж зПмСкіб (бжекОпПкСвС ОаС 
кПбжекОпПкСвС ХійіпкСвС УзиОгФ) мО їХ вОиСвПкСбОкі, 
УФиьнСбОкі, кімТСбОкі ОаС кімТСеСбОкі лСХігкі, зТій 
гжПмжиСбСвС ПніТФ (зСг евігкС е ККМ ЗДД 2909 11 00 
00) 

- " - 228 

 

АкмжгПмСкОмСТж, ОкмжСзУжгОкмж, іквіаімСТж 
УйСиСФмбСТПккя, еОвФУкжзж, ОкмжзСТСеіРкі лТПлОТОмж 
мО ікрі вСмСбі лТжУОгзж, гСаОбзж гия кОнмСлТСгФзміб 
(бзиюпОюпж аПкежк) ОаС гия ікржХ Тігжк, язі 
бжзСТжУмСбФюмь е мією УОйСю йПмСю, сС Р 
кОнмСлТСгФзмж: 

  

3811 11 10 00 
3811 11 90 00 
3811 19 00 00 

ОкмжгПмСкОмСТж: 
єбТС еО 1000 

зіиСвТОйіб 
228 

3811 90 00 00 ікрі - " - 283 

3826 00 10 00 
3826 00 90 00 

БіСгжеПиь мО РСвС УФйірі (сС кП йіУмямь ОаС йіУмямь 
йПкр яз 70 йОУ. % кОнмж ОаС кОнмСлТСгФзміб, 
СгПТдОкжХ е аімФйікСекжХ лСТіг) кО СУкСбі 
йСкСОизіиькжХ зиОгкжХ ПніТіб джТкжХ зжУиСм 

- " - 115 

3824 90 97 10 ЙОижбС йСмСТкП ОиьмПТкОмжбкП - " - 141 

15. ВжзиюпПкС. 
16. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2029 ТСзФ бзиюпкС, ФУмОкСбжмж, сС: 
 лТСмявСй мТьСХ ебімкжХ йіУяоіб лСУліиь, сС лПТПгФюмь йіУяою, б язСйФ 

лігбжсФюмьУя УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ кО мюмюкСбі бжТСаж, мюмюк мО лТСйжУиСбі 
еОйіккжзж мюмюкФ, УПТПгкьСйіУяпкжР СаУяв лТСгОдФ йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ 
ліглТжєйУмбФ-бжТСакжзФ мО/ОаС ійлСТмПТФ мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО 
лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ лТСгОбоПй йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж 115 бігУСмзіб УПТПгкьСйіУяпкСвС СаУявФ ТПОиіеОоії кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ мОзжй 
ліглТжєйУмбСй-бжТСакжзСй мО/ОаС ійлСТмПТСй еО лСлПТПгкі гПб'ямь зОиПкгОТкжХ 
йіУяоіб; 

 лТСмявСй мТьСХ ебімкжХ йіУяоіб лСУліиь, сС лПТПгФюмь йіУяою, б язСйФ 
лігбжсФюмьУя УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ кО мюмюкСбі бжТСаж, мюмюк мО лТСйжУиСбі 
еОйіккжзж мюмюкФ, е СаУявіб ТПОиіеОоії кО бкФмТіркьСйФ ТжкзФ мюмюкСбжХ бжТСаіб, 
мюмюкФ мО лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ бжТСакжзОйж мО/ОаС ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж ійлСТмПТОйж, сС лПТПбжсФє 115 бігУСмзіб УПТПгкьСйіУяпкСвС 
СаУявФ ТПОиіеОоії кО бкФмТіркьСйФ ТжкзФ мОзСї лТСгФзоії ОаС її ббПеПккя мОзжй 
ліглТжєйУмбСй-бжТСакжзСй мО/ОаС ійлСТмПТСй еО лСлПТПгкі гПб'ямь йіУяоіб, сС 
лПТПгФюмь мТьСй ебімкжй йіУяояй лСУліиь, сС лПТПгФюмь йіУяою, б язСйФ 
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лігбжсФюмьУя УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ кО мюмюкСбі бжТСаж, мюмюк мО лТСйжУиСбі 
еОйіккжзж мюмюкФ, ОзожекжР лСгОмСз УлиОпФємьУя іе еОУмСУФбОккяй зСПніоієкмО 1,5. 

17. МжйпОУСбС, е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2024 ТСзФ бзиюпкС, бУмОкСбжмж УмОбзж 
ОзожекСвС лСгОмзФ кО мОзі мСбОТж: 

1) мюмюкСбі бжТСаж, мюмюк мО лТСйжУиСбі еОйіккжзж мюмюкФ: 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) евігкС 

ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) 
евігкС е ККМ ЗДД 

Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзж лСгОмзФ 

е 1 Уіпкя 
2021 

ТСзФ лС 
31 

вТФгкя 
2021 
ТСзФ 

е 1 Уіпкя 
2022 

ТСзФ лС 
31 

вТФгкя 
2022 
ТСзФ 

е 1 Уіпкя 
2023 

ТСзФ лС 
31 

вТФгкя 
2023 

е 1 Уіпкя 
2024 

ТСзФ лС 
31 

вТФгкя 
2024 
ТСзФ 

2401 
МюмюкСбО УжТСбжкО 
МюмюкСбі бігХСгж 

вТжбПкь 
еО 1 

зіиСвТОй 
(кПммС)* 

1367,71 1641,26 1969,51 2363,4 

2402 10 00 10 

ЛжвОТж, бзиюпОюпж 
УжвОТж е бігТіеОкжйж 
зікояйж, е бйіУмСй 
мюмюкФ 

вТжбПкь 
еО 1 

зіиСвТОй 
(кПммС)* 

1367,71 1641,26 1969,51 2363,4 

2402 10 00 90 

ЛжвОТжиж, бзиюпОюпж 
УжвОТжиж е бігТіеОкжйж 
зікояйж, е бйіУмСй 
мюмюкФ 

вТжбПкь 
еО 1000 

рмФз 
1088,64 1306,37 1567,64 1881,17 

2402 20 90 10 
ЛжвОТПмж аПе ніиьмТО, 
ожвОТзж 

вТжбПкь 
еО 1000 

рмФз 
1088,64 1306,37 1567,64 1881,17 

2402 20 90 20 ЛжвОТПмж е ніиьмТСй 
вТжбПкь 
еО 1000 

рмФз 
1088,64 1306,37 1567,64 1881,17 

2403 (зТій 2403 99 
90 10 - 
мюмюкСбйіУкі 
бжТСаж гия 
ПиПзмТжпкСвС 
кОвТібОккя (МВДЗ) 
еО гСлСйСвСю 
лігівТібОпО е 
ПиПзмТСккжй 
ФлТОбиіккяй) 

Мюмюк мО еОйіккжзж 
мюмюкФ, ікрі, 
лТСйжУиСбСвС 
бжТСакжомбО; мюмюк 
"вСйСвПкіеСбОкжР'' ОаС 
"бігкСбиПкжР"; 
мюмюкСбі ПзУмТОзмж мО 
ПУПкоії 

вТжбПкь 
еО 1 

зіиСвТОй 
(кПммС)* 

1367,71 1641,26 1969,51 2363,40 

2403 99 90 10 

МюмюкСбйіУкі бжТСаж 
гия ПиПзмТжпкСвС 
кОвТібОккя (МВДЗ) еО 
гСлСйСвСю лігівТібОпО 
е ПиПзмТСккжй 
ФлТОбиіккяй 

вТжбПкь 
еО 1000 

рмФз 
1456,33 1747,60 2097,12 2516,54; 

  

КСг мСбОТФ (лТСгФзоії) 
евігкС е ККМ ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 
Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзж 
лСгОмзФ 
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2402 20 90 10 ЛжвОТПмж аПе ніиьмТО, ожвОТзж бігУСмзіб 12 

2402 20 90 20 ЛжвОТПмж е ніиьмТСй бігУСмзіб 12 

2402 10 00 90 
ЛжвОТжиж, бзиюпОюпж УжвОТжиж е 
бігТіеОкжйж зікояйж, е бйіУмСй мюмюкФ бігУСмзіб 12; 

2) йікійОиькП ОзожекП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя іе УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ е 
мюмюкСбжХ бжТСаіб: 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ 
ЗДД 

ИлжУ мСбОТФ 
(лТСгФзоії) 

евігкС е ККМ 
ЗДД 

Игжкжоя 
бжйіТФ 

ЛмОбзж лСгОмзФ 

е 1 Уіпкя 
2021 ТСзФ лС 

31 вТФгкя 
2021 ТСзФ 

е 1 Уіпкя 
2022 ТСзФ 

лС 31 вТФгкя 
2022 ТСзФ 

е 1 Уіпкя 
2023 ТСзФ лС 

31 вТФгкя 
2023 ТСзФ 

е 1 Уіпкя 
2024 ТСзФ 

лС 31 вТФгкя 
2024 ТСзФ 

2402 20 90 
10 

ЛжвОТПмж аПе 
ніиьмТО, ожвОТзж 

вТжбПкь 
еО 1000 

рмФз 
1456,33 1747,6 2097,12 2516,54 

2402 20 90 
20 

ЛжвОТПмж е 
ніиьмТСй 

вТжбПкь 
еО 1000 

рмФз 
1456,33 1747,6 2097,12 2516,54 

2402 10 00 
90 

ЛжвОТжиж, 
бзиюпОюпж 
УжвОТжиж е 
бігТіеОкжйж 
зікояйж, е 
бйіУмСй мюмюкФ 

вТжбПкь 
еО 1000 

рмФз 

1456,33, ОиП 
кП йПкрП 
1367,71 

вТжбПкь еО 1 
зіиСвТОй 
(кПммС)* 

1747,6, ОиП 
кП йПкрП 
1641,26 

вТжбПкь еО 1 
зіиСвТОй 
(кПммС)* 

2097,12, ОиП 
кП йПкрП 
1969,51 

вТжбПкь еО 1 
зіиСвТОй 
(кПммС)* 

2516,54, ОиП 
кП йПкрП 

2363,4 
вТжбПкь еО 1 

зіиСвТОй 
(кПммС)* 

18. ЗСТйж лФкзмФ 1281.1 УмОммі 1281 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя: 
 е 1 ижлкя 2019 ТСзФ - гС ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ, кО ОзожекСйФ УзиОгі язСвС 

ТСемОрСбОкС ТПеПТбФОТж, еОвОиькО йіУмзіУмь язжХ лПТПбжсФє 20000 зФа. йПмТіб (зТій 
ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ, язжР гС 1 ижлкя 2019 ТСзФ кП ліглОгОб ліг 
бжекОпПккя лиОмкжзО лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 212.1 УмОммі 212 оьСвС КСгПзУФ); 

 е 1 дСбмкя 2019 ТСзФ - гС ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ, кО ОзожекСйФ УзиОгі 
язСвС ТСемОрСбОкС ТПеПТбФОТж, еОвОиькО йіУмзіУмь язжХ лПТПбжсФє 1000 зФа. йПмТіб, 
ОиП кП лПТПбжсФє 20000 зФа. йПмТіб (зТій ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ, язжР гС 1 
ижлкя 2019 ТСзФ кП ліглОгОб ліг бжекОпПккя лиОмкжзО лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 
212.1 УмОммі 212 оьСвС КСгПзУФ); 

 е 1 збімкя 2020 ТСзФ - гС ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ, кО ОзожекСйФ УзиОгі язСвС 
ТСемОрСбОкС ТПеПТбФОТж, еОвОиькО йіУмзіУмь язжХ кП лПТПбжсФє 1000 зФа. йПмТіб 
(зТій ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ, язжР гС 1 ижлкя 2019 ТСзФ кП ліглОгОб ліг 
бжекОпПккя лиОмкжзО лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 212.1 УмОммі 212 оьСвС КСгПзУФ); 

 е 1 ижлкя 2020 ТСзФ - гС ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ, язжР гС 1 ижлкя 2019 ТСзФ 
кП ліглОгОб ліг бжекОпПккя лиОмкжзО лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 212.1 УмОммі 212 
оьСвС КСгПзУФ (кПеОиПдкС біг еОвОиькСї йіУмзСУмі ТПеПТбФОТіб, ТСемОрСбОкжХ кО 
ОзожекСйФ УзиОгі мОзСвС ТСелСТягкжзО), О мОзСд гС бімпжекякжХ ліглТжєйУмб, кО 
язжХ егіРУкюємьУя гіяиькіУмь е лПТПТСазж кОнмж, вОеСбСвС зСкгПкУОмФ, лТжТСгкСвС 
вОеФ мО їХ УФйірі е йПмСю бжиФпПккя оіиьСбжХ зСйлСкПкміб (УжТСбжкж), сС лПТПгаОпОє 
лСбкжР мПХкСиСвіпкжР ожзи їХ лПТПТСазж б вСмСбФ лТСгФзоію (лОиькП). 

19. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2018 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя Озожекжй 
лСгОмзСй СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО ТПОиіеОоії кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ бжзиюпкС ПиПзмТжпкжйж гбжвФкОйж (Сгкжй пж 
гПзіиьзСйО), сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР лігзОмПвСТії 8703 90 10 10 евігкС е ККМ ЗДД (б 
мСйФ пжУиі бжТСаиПкжХ б КзТОїкі). 
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(лСиСдПккя л. 19 сСгС ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя ЙДВ мО Озожекжй лСгОмзСй 
СлПТОоіР е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ бжзиюпкС 
ПиПзмТжпкжйж гбжвФкОйж, гіюмь гС 1 Уіпкя 2019 
ТСзФ) 

20. МжйпОУСбС, лТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС СлСгОмзФбОккя Озожекжй 
лСгОмзСй иПвзСбжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб" УмОбзж лСгОмзФ гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, 
еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 215.3.51 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ (зТій мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 8703 10 18 00, 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 
8703 90 90 00 евігкС е ККМ ЗДД), бжекОпОюмьУя іе еОУмСУФбОккяй зСПніоієкмО 0,5. 

ВУмОкСбиПкжР ожй лФкзмСй зСПніоієкм еОУмСУСбФємьУя гия иПвзСбжХ мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, сС бжзСТжУмСбФбОижУя, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ніежпкСю 
СУСаСю гия биОУкСвС бжзСТжУмОккя б зіиьзСУмі Сгжк иПвзСбжР мТОкУлСТмкжР еОУіа кО мОзФ 
СУСаФ. 

21. ДиПзмТСккі гСзФйПкмж, лПТПгаОпПкі ліглФкзмСй 230.1.3 лФкзмФ 230.1 УмОммі 230 оьСвС 
КСгПзУФ, еОлСбкююмьУя біглСбігОиькСю СУСаСю ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ кО 
лігУмОбі лСзОекжзіб бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб, ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб ОаС Ф йіТОХ лСбкСї 
йіУмзСУмі мО/ОаС еО гСлСйСвСю ТФиПмзж мО йПмТСрмСзО ОаС лПТПкСУкСвС (лСТмОмжбкСвС) 
ТібкПйіТО-ОкОиіеОмСТО, язі йОюмь лСежмжбкжР ТПеФиьмОм лСбіТзж, лТСбПгПкСї біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО, гС гОмж ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-
иіпжиькжзіб мО ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб Тібкя лОиькСвС Ф ТПеПТбФОТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб 
мО/ОаС ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб, бУмОкСбиПкжХ кО біглСбігкСйФ ОзожекСйФ УзиОгі, ОиП кП 
ліекірП УмТСзіб, бжекОпПкжХ лФкзмСй 12 оьСвС лігТСегіиФ. 

22. ЙиОмкжзж лСгОмзФ еСаСб'яеОкі е 1 мТОбкя 2019 ТСзФ гС 1 пПТбкя 2019 ТСзФ 
еОТПєУмТФбОмж б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС ФУі Озожекі 
УзиОгж, ТСелСТягкжзОйж язжХ мОзі лиОмкжзж лСгОмзФ аФгФмь УмОкСй кО 1 ижлкя 2019 ТСзФ. 

ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі біглСбігОмжйФмь бжекОпПккю лиОмкжзіб лСгОмзФ е 1 ижлкя 
2019 ТСзФ, еСаСб'яеОкі гС 1 ижлкя 2019 ТСзФ еОТПєУмТФбОмжУя лиОмкжзОйж лСгОмзФ мО 
еОТПєУмТФбОмж б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС ФУі Озожекі 
УзиОгж, ТСелСТягкжзОйж язжХ мОзі лиОмкжзж лСгОмзФ аФгФмь УмОкСй кО 1 ижлкя 2019 ТСзФ. 

23. Азожекі кОзиОгкі / ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя, УзиОгПкі: 
 гС 30 пПТбкя 2019 ТСзФ (бзиюпкС), ТПєУмТФюмьУя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 

кОзиОгкжХ гС 15 ижлкя 2019 ТСзФ (бзиюпкС); 
 е 1 гС 31 ижлкя 2019 ТСзФ (бзиюпкС), ТПєУмТФюмьУя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 

кОзиОгкжХ Ф лПТіСг е 23 ижлкя гС 15 УПТлкя 2019 ТСзФ (бзиюпкС); 
 е 1 УПТлкя 2019 ТСзФ, ТПєУмТФюмьУя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ Ф мПТйікж, 

лПТПгаОпПкі лФкзмСй 231.6 УмОммі 231 оьСвС КСгПзУФ. 
Дия ТСелСгіиФ СаУявіб еОижрзіб лОиькСвС, сС СаиізСбФюмьУя Ф лиОмкжзіб лСгОмзФ б 

УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС, йід Озожекжйж УзиОгОйж / 
Озожекжйж УзиОгОйж лПТПУФбкжйж, гП мОзі СаУявж еОижрзіб лОиькСвС екОХСгямьУя 
нОзмжпкС УмОкСй кО 1 ижлкя 2019 ТСзФ: 

О) лиОмкжзж лСгОмзФ мО УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі е 1 ижлкя 2019 ТСзФ кП ліглОгОюмь 
ліг бжекОпПккя лиОмкжзіб лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 212.1 УмОммі 212 оьСвС КСгПзУФ мО Ф 
язжХ УмОкСй кО 16 ижлкя 2019 ТСзФ б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії 
лОиькСвС СаиізСбФюмьУя СаУявж еОижрзіб лОиькСвС, еСаСб'яеОкі УзиОУмж Озожекі кОзиОгкі б 
гбСХ лТжйіТкжзОХ кО мОзі СаУявж лОиькСвС, лПТржР лТжйіТкжз еОТПєУмТФбОмж б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ е 16 гС 20 ижлкя 2019 ТСзФ (бзиюпкС), іе еОекОпПккяй б 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ ОзожекжХ УзиОгіб / ОзожекжХ УзиОгіб лПТПУФбкжХ, гП мОзі СаУявж 
лОиькСвС нОзмжпкС екОХСгжижУя УмОкСй кО 1 ижлкя 2019 ТСзФ, мО ТСелСТягкжзіб мОзжХ 
ОзожекжХ УзиОгіб / ОзожекжХ УзиОгіб лПТПУФбкжХ рияХСй еОлСбкПккя СаСб'яезСбжХ 
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ТПзбіежміб ОзожекСї кОзиОгкСї, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмОйж "в", "ґ", "е" мО "ж" лФкзмФ 231.1 
УмОммі 231 оьСвС КСгПзУФ; 

а) ліУия бжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ бжйСв ліглФкзмФ "О" оьСвС лФкзмФ сСгС 
біглСбігкСвС ТСелСТягкжзО ОзожекСвС УзиОгФ / ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС мОзжР 
ТСелСТягкжз ОзожекСвС УзиОгФ / ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС еСаСб'яеОкжР е 16 гС 22 
ижлкя 2019 ТСзФ (бзиюпкС) еОТПєУмТФбОмж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ гТФвжР 
лТжйіТкжз СмТжйОкСї ОзожекСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї лиОмкжзСй лСгОмзФ евігкС е 
ліглФкзмСй "О" оьСвС лФкзмФ. 

ИаУявж ббПеПкСвС кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС е 1 гС 15 
ижлкя 2019 ТСзФ (бзиюпкС) СаиізСбФюмьУя б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС б мОзіР лСУиігСбкСУмі: 

1) 16 ижлкя 2019 ТСзФ еОТОХСбФюмьУя ОбмСйОмжпкС кО лігУмОбі СнСТйиПкжХ кОиПдкжй 
пжкСй йжмкжХ гПзиОТОоіР Ф ТСеТіеі лиОмкжзіб лСгОмзФ мО ФйСб СлСгОмзФбОккя лОиькСвС ОаС 
УлжТмФ ПмжиСбСвС еО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД; 

2) е 16 гС 22 ижлкя 2019 ТСзФ (бзиюпкС) ТСелСгіияюмьУя йід Озожекжйж УзиОгОйж 
лПТПУФбкжйж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя ліг пОУ мОзСвС ббПеПккя, кО лігУмОбі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ лиОмкжзСй 
лСгОмзФ - ТСелСТягкжзСй мОзжХ ОзожекжХ УзиОгіб лПТПУФбкжХ. 

24. ЙТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб, лСпжкОюпж е 1 ижлкя 2019 ТСзФ, лиОмкжз лСгОмзФ 
еСаСб'яеОкжР лСгОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Озм лТСбПгПккя ікбПкмОТжеОоії СаУявіб 
еОижрзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС УмОкСй кО лСпОмСз гкя 1 ижлкя 2019 ТСзФ іе еОекОпПккяй ОгТПУ 
Са'єзміб, кО язжХ еаПТівОюмьУя біглСбігкі СаУявж еОижрзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС, лПТПиіз 
ТПеПТбФОТіб, б язжХ еаПТівОюмьУя СаУявж еОижрзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС, їХ мПХкіпкжХ 
лОТОйПмТіб (ніежпкО йіУмзіУмь, сС біглСбігОє мПХкіпкжй лОУлСТмОй), лТОбСбУмОкСбиююпжХ 
гСзФйПкміб кО біглСбігкі Са'єзмж мО гСзФйПкміб, сС еОУбігпФюмь лТОбСбі лігУмОбж 
ПзУлиФОмОоії мОзжХ Са'єзміб. ЗОекОпПкі Ф мОзСйФ Озмі ікбПкмОТжеОоії СаУявж еОижрзіб УлжТмФ 
ПмжиСбСвС зСкмТСиююпжР СТвОк бТОХСбФє Ф нСТйФиі, бжекОпПкіР лФкзмСй 232.3 УмОммі 232 
оьСвС КСгПзУФ, яз СаУяв, кО язжР лиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж Озожекі 
кОзиОгкі мО/ОаС ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

ЙСУміРкжР лТПгУмОбкжз зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекСйФ УзиОгі аПТП ФпОУмь Ф 
лТСбПгПккі ікбПкмОТжеОоії СаУявіб еОижрзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО еОУбігпФє Озм лТСбПгПккя 
ікбПкмОТжеОоії СаУявіб еОижрзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

ЛСТйО ОзмО лТСбПгПккя ікбПкмОТжеОоії СаУявіб еОижрзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС 
еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

25. ЗСТйж лФкзміб 1202.1 - 1202.3 УмОммі 1202 кП еОУмСУСбФюмьУя гС ОзожекжХ кОзиОгкжХ / 
ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, язі лиОмкжз еСаСб'яеОкжР УзиОУмж е 1 ижлкя лС 30 ижУмСлОгО 2019 
ТСзФ. 

ЗСТйж лФкзмФ 1281.2 УмОммі 1281 еОУмСУСбФюмьУя е 1 дСбмкя 2019 ТСзФ, О кСТйж лФкзмФ 
1281.3 УмОммі 1281 - е 1 Уіпкя 2020 ТСзФ (зТій рмТОнкжХ УОкзоіР еО кПлСгОккя ПиПзмТСккжХ 
гСзФйПкміб е ОзожекжХ УзиОгіб, кО язжХ ТСемОрСбОкі ТПеПТбФОТж, еОвОиькО йіУмзіУмь язжХ кП 
лПТПбжсФє 1000 зФа. йПмТіб, мО е ОзожекжХ УзиОгіб, ТСелСТягкжзж язжХ гС 1 ижлкя 2019 
ТСзФ кП ліглОгОиж ліг бжекОпПккя лиОмкжзО лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 212.1 УмОммі 212 
оьСвС КСгПзУФ). 

ЗСТйж лФкзмФ 1281.3 УмОммі 1281 оьСвС КСгПзУФ еО кПлСгОккя ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб е 
ОзожекжХ УзиОгіб, кО язжХ ТСемОрСбОкі ТПеПТбФОТж, еОвОиькО йіУмзіУмь язжХ кП лПТПбжсФє 
1000 зФа. йПмТіб, лСпжкОюмь еОУмСУСбФбОмжУя е 1 збімкя 2020 ТСзФ. 

26. МжйпОУСбС лігмбПТгдПккя нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС 
лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб гия лСвОрПккя лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, бжгОкжХ е 1 Уіпкя гС 
30 ижУмСлОгО 2019 ТСзФ (бзиюпкС) бжТСакжзОйж мО ійлСТмПТОйж аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС 
лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб евігкС е лФкзмСй 229.8 УмОммі 229 оьСвС КСгПзУФ, 
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егіРУкюємьУя рияХСй лСгОккя мОзжйж бжТСакжзОйж мО ійлСТмПТОйж гС зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ - бПзУПиПгПТдОмПия зСліР лПТбжккжХ гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь егіРУкПккя 
СлПТОоіР е: 

1) ТПОиіеОоії (еОлТОбиПккя лСбімТякжХ УФгПк) аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия 
ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі егіРУкююмь ОбіОлОижбСеОаПелПпПккя 
евігкС е гіюпжй УПТмжнізОмСй кО біглСбігкіУмь бжйСвОй ОбіОоіРкжХ лТОбжи КзТОїкж кО 
егіРУкПккя кОеПйкСвС СаУиФвСбФбОккя, бжгОкжй ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй е лжмОкь 
ожбіиькСї ОбіОоії; 

2) ТПОиіеОоії аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб УФа'єзмОй 
иімОзСаФгФбОккя, кО язжХ лСржТюємьУя гія кСТй УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТСебжмСз 
иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі"; 

3) ТПОиіеОоії аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб еОйСбкжзОй, язі 
егіРУкжиж еОзФлібию гия еОаПелПпПккя лСмТПа гПТдОбж ОаС мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лФаиіпкі еОзФлібиі"; 

4) ТПОиіеОоії аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб ліглТжєйУмбОй, 
ФУмОкСбОй мО СТвОкіеОоіяй УжУмПйж гПТдОбкСвС ТПеПТбФ. 

27. КУмОкСбжмж, сС бжйСвж сСгС СаиОгкОккя бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж бімпжекякжХ 
ліглТжєйУмб, кО язжХ егіРУкюємьУя гіяиькіУмь е лПТПТСазж кОнмж, вОеСбСвС зСкгПкУОмФ, 
лТжТСгкСвС вОеФ мО їХ УФйірі е йПмСю бжиФпПккя оіиьСбжХ зСйлСкПкміб (УжТСбжкж), сС 
лПТПгаОпОє лСбкжР мПХкСиСвіпкжР ожзи їХ лПТПТСазж б вСмСбФ лТСгФзоію (лОиькП), мО 
бжйСвж гия мОзжХ ліглТжєйУмб сСгС сСгПккСвС нСТйФбОккя гОкжХ лТС гСаСбжР 
нОзмжпкжР СаУяв ТПОиіеСбОкСвС лОиькСвС, О мОзСд біглСбігОиькіУмь гия мОзжХ ліглТжєйУмб 
еО лСТФрПккя мОзжХ бжйСв еОУмСУСбФюмьУя е 1 Уіпкя 2020 ТСзФ. 

28. ЙиОмкжзж лСгОмзФ йОюмь лТОбС еОТПєУмТФбОмж б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ гТФвжР лТжйіТкжз ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
лФкзмСй 23 оьСвС лігТСегіиФ, еО ФйСбж, сС лПТржР лТжйіТкжз мОзСї ОзожекСї кОзиОгкСї 
еОТПєУмТСбОкжР б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ евігкС е лФкзмСй 23 оьСвС 
лігТСегіиФ. 

К ТОеі еОекОпПккя б ОзожекіР кОзиОгкіР, УзиОгПкіР біглСбігкС гС лФкзмФ 23 оьСвС 
лігТСегіиФ, лПТржР лТжйіТкжз язСї еОТПєУмТСбОкжР б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, 
О гТФвжР лТжйіТкжз кП еОТПєУмТСбОкжР б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, 
лСйжизСбжХ ТПзбіежміб СУСаж, сС СмТжйФє лОиькП, ОаС Ф бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ "е" мО "ж" 
лФкзмФ 231.1 УмОммі 231 оьСвС КСгПзУФ ТПзбіежмОХ ОзожекСвС УзиОгФ ОаС ОзожекСвС УзиОгФ 
лПТПУФбкСвС, кО язжР СмТжйОкС лОиькП: 

О) лиОмкжз, язжР УзиОб лПТржР лТжйіТкжз ОзожекСї кОзиОгкСї, УзиОгОє гТФвжР лТжйіТкжз 
мОзСї кОзиОгкСї, б язСйФ еОекОпОє лТОбжиькі ТПзбіежмж СУСаж, сС СмТжйФє лОиькП, ОаС 
ОзожекСвС УзиОгФ / ОзожекСвС УзиОгФ лПТПУФбкСвС, кО язжР СмТжйОкС лОиькП, мО б гПкь 
УзиОгОккя кОлТОбияє мОзжР лТжйіТкжз СУСаі, сС СмТжйФє лОиькП; 

а) СУСаО, сС СмТжйФє лОиькП, ТПєУмТФє гТФвжР лТжйіТкжз ОзожекСї кОзиОгкСї б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ кП ліекірП мТьСХ зОиПкгОТкжХ гкіб, ліУия гкя СмТжйОккя 
гТФвСвС лТжйіТкжзО ОзожекСї кОзиОгкСї. 

29. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, язжР гС 1 ижлкя 2019 ТСзФ кП ліглОб ліг бжекОпПккя 
лиОмкжзіб лСгОмзФ біглСбігкС гС лФкзмФ 212.1 УмОммі 212 оьСвС КСгПзУФ, О е 1 ижлкя 2019 
ТСзФ еОТПєУмТСбОкжР лиОмкжзСй лСгОмзФ, йОє лТОбС СгкСТОеСбС, гС 20 Уіпкя 2020 ТСзФ 
бзиюпкС, лСгОмж еОябзФ кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС аПе УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ, 
СзТПйС лС зСдкСйФ ОзожекСйФ УзиОгФ / ОзожекСйФ УзиОгФ лПТПУФбкСйФ, мО еОябФ лТС 
лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж зСкмТСиююпжй СТвОкСй гСУмСбіТкСУмі гОкжХ, 
еОекОпПкжХ Ф мОзіР еОябоі, Ф ТОеі: 

1) язсС СаУявж лОиькСвС, еОекОпПкі б мОзіР еОябоі, біглСбігОюмь СгкСпОУкС мОзжй 
ФйСбОй: 
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 екОХСгжижУя кО еаПТівОккі Ф мОзСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя кО РСвС ОзожекСйФ 
УзиОгі УмОкСй кО 1 ижлкя 2019 ТСзФ мО кОиПдОиж ікрСйФ УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя, 
язжР кП ліглОгОб ліг бжекОпПккя лиОмкжзО лСгОмзФ гС 1 ижлкя 2019 ТСзФ; 

 аФиж еОекОпПкі б ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ кО СлПТОоії е ТПОиіеОоії мОзжХ 
СаУявіб лОиькСвС їХ биОУкжзФ, язі аФиж еОТПєУмТСбОкі б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ гС 1 ижлкя 2019 ТСзФ; 

 кП СаиізСбФбОижУя б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС 
УмОкСй кО 1 ижлкя 2019 ТСзФ; 

2) язсС СаУявж лОиькСвС, еОекОпПкі б мОзіР еОябоі, біглСбігОюмь СгкСпОУкС мОзжй 
ФйСбОй: 

 аФиж СмТжйОкі мОзжй УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя ліУия 1 ижлкя 2019 ТСзФ, О 
ТПОиіеСбОкі лиОмкжзСй лСгОмзФ гС 30 пПТбкя 2019 ТСзФ бзиюпкС; 

 аФиж еОекОпПкі б ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ кО СлПТОоії е ТПОиіеОоії мОзжХ 
СаУявіб лОиькСвС їХ биОУкжзФ, язі аФиж еОТПєУмТСбОкі б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ гС 1 ижлкя 2019 ТСзФ; 

 кП СаиізСбФбОижУя б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС 
УмОкСй кО 1 ижлкя 2019 ТСзФ. 

К еОябоі кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС, УзиОгПкіР лиОмкжзОйж, еОекОпПкжйж Ф 
ліглФкзмі 1 оьСвС лФкзмФ, гСгОмзСбС еОекОпОємьУя зСг ЄДКЙИК (гия юТжгжпкжХ СУіа) ОаС 
ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб (гия ніежпкжХ СУіа) УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя, лОиькП язСвС еаПТівОємьУя біглСбігкС гС ФзиОгПкжХ гСвСбСТіб кО 
еаПТівОккя. 

КСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф нСТйФиі, бжекОпПкіР лФкзмСй 232.3 УмОммі 232 оьСвС КСгПзУФ, 
лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб бТОХСбФємьУя СаУяв лОиькСвС, лігмбПТгдПкжР ТПеФиьмОмОйж 
лТСбПгПкСї зСкмТСиююпжй СТвОкСй гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж, яз СаУяв, кО язжР лиОмкжз 
лСгОмзФ йОє лТОбС еОТПєУмТФбОмж Озожекі кОзиОгкі мО/ОаС ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ДСзФйПкмОиькО лПТПбіТзО біглСбігкСУмі гОкжХ Ф лСгОкіР біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ 
еОябоі кО лСлСбкПккя СаУявФ еОижрзФ лОиькСвС нОзмжпкжй гОкжй мО/ОаС гОкжй 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ ліглТжєйУмбО, нОзмФ лСУмОпОккя мО бігСаТОдПккя СаУявіб ТПОиіеОоії 
б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС гС 1 ижлкя 2019 ТСзФ 
лТжекОпОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй, кП 
ліекірП 1 збімкя 2020 ТСзФ. 

291. МжйпОУСбС, гС 30 збімкя 2020 ТСзФ, бУмОкСбжмж, сС: 
1) гія ОаеОоіб мТПмьСвС і пПмбПТмСвС ліглФкзмФ 229.1.8 лФкзмФ 229.1 УмОммі 229 оьСвС 

КСгПзУФ кП еОУмСУСбФємьУя лТж бжТСакжомбі гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб (зСг евігкС е ККМ ЗДД 
3808 94 90 00) еО ФйСбж бУмОкСбиПккя кО мОзСйФ ліглТжєйУмбі лСгОмзСбжХ лСУміб; 

2) зСдкП йіУоП біглФУзФ гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3808 94 90 00) 
лСбжккС аФмж СаиОгкОкП еОУСаОйж СаиізФ бжТСаиПкСї лТСгФзоії, язі лСбжккі біглСбігОмж 
бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО мО йОмж лСежмжбкжР ТПеФиьмОм лСбіТзж ОаС СоікзФ біглСбігкСУмі, 
лТСбПгПкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО; 

3) гПТдОбкі ліглТжєйУмбО, язі є СгкСпОУкС бжТСакжзОйж УлжТмФ ПмжиСбСвС 
гПкОмФТСбОкСвС мО гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3808 94 90 00), йОюмь 
лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж бжТСаиПкжР кжйж УлжТм ПмжиСбжР гПкОмФТСбОкжР гия бжТСакжомбО 
гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3808 94 90 00) аПе кОябкСУмі еОТПєУмТСбОкжХ 
бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС кО иікії бжТСакжомбО мОзжХ гПеікнПзоіРкжХ 
еОУСаіб еО ФйСбж СаиОгкОккя зСдкСвС йіУоя біглФУзФ гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб еОУСаОйж 
СаиізФ бжТСаиПкСї лТСгФзоії, сС біглСбігОюмь бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО мО йОюмь 
лСежмжбкжР ТПеФиьмОм лСбіТзж ОаС СоікзФ біглСбігкСУмі, лТСбПгПкі біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО; 

4) Озожекі УзиОгж, кО мПТжмСТії язжХ бжТСаияємьУя УлжТм ПмжиСбжР гПкОмФТСбОкжР гия 
бжТСакжомбО гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3808 94 90 00), лСбжккі аФмж 
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СаиОгкОкі кО зСдкСйФ йіУоі СмТжйОккя мО біглФУзФ УлжТмФ ПмжиСбСвС кПгПкОмФТСбОкСвС, 
ТСемОрСбОкСйФ кО ОзожекСйФ УзиОгі, бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж УлжТмФ ПмжиСбСвС, 
еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб СаУявФ 
бжТСаиПкСвС УлжТмФ ПмжиСбСвС, О мОзСд еОУСаОйж СаиізФ гПкОмФТФюпжХ гСаОбСз, язі 
лСбжккі біглСбігОмж бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО мО йОмж лСежмжбкжР ТПеФиьмОм лСбіТзж ОаС 
СоікзФ біглСбігкСУмі, лТСбПгПкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО; 

5) УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі егіРУкююмь бжТСакжомбС УлжТмФ ПмжиСбСвС 
гПкОмФТСбОкСвС мО/ОаС гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3808 94 90 00), Саиіз 
УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС егіРУкюємьУя е бжзСТжУмОккяй ОмПУмСбОкжХ біглСбігкС 
гС еОзСкСгОбУмбО йПмСгжз; 

6) ПиПзмТСккі гСзФйПкмж бжТСакжзОйж УлжТмФ ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС гия 
бжТСакжомбО гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3808 94 90 00) мО бжТСакжзОйж 
гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3808 94 90 00) еОлСбкююмьУя е ФТОХФбОккяй 
ліглФкзміб 4 і 5 лФкзмФ 291 лігТСегіиФ 5 ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ рияХСй лПТПгОпі гОкжХ е 
бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО еОУСаіб СаиізФ бжТСаиПкСї лТСгФзоії; 

7) бжмТОмСйіТж-иіпжиькжзж УлжТмФ ПмжиСбСвС мО еОекОпПкі Ф оьСйФ лФкзмі еОУСаж СаиізФ 
бжТСаиПкСї лТСгФзоії лСбжккі біглСбігОмж бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО мО йОмж лСежмжбкжР 
ТПеФиьмОм лСбіТзж ОаС СоікзФ біглСбігкСУмі, лТСбПгПкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. К ТОеі 
бігУФмкСУмі лСежмжбкСвС ТПеФиьмОмФ лСбіТзж ОаС Соікзж біглСбігкСУмі бжмТОмСйіТіб-
иіпжиькжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС мО еОУСаіб СаиізФ вСмСбСї лТСгФзоії гия оіиПР оьСвС КСгПзУФ 
бжмТОмСйіТж-иіпжиькжзж УлжТмФ ПмжиСбСвС мО еОУСаж СаиізФ бжТСаиПкСї лТСгФзоії 
ббОдОюмьУя кПбУмОкСбиПкжйж; 

8) лТПгУмОбкжз зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО ОзожекСйФ УзиОгі ліглТжєйУмбО, кО язСйФ 
бжТСаияємьУя УлжТм ПмжиСбжР гПкОмФТСбОкжР гия бжТСакжомбО гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб 
(зСг евігкС е ККМ ЗДД 3808 94 90 00), О мОзСд кО ліглТжєйУмбі, язП бжТСаияє гПеікнПзоіРкі 
еОУСаж: 

О) егіРУкює зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй ФйСб гПкОмФТОоії УлжТмФ ПмжиСбСвС; 
а) аПТП ФпОУмь Ф УзиОгОккі АзмО гПкОмФТОоії УлжТмФ ПмжиСбСвС, Ф язСйФ еОекОпОюмьУя 

Са'єй УлжТмФ ПмжиСбСвС кПгПкОмФТСбОкСвС б гПзОиімТОХ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ, 
лТжбПгПкжХ гС мПйлПТОмФТж 20° C, язжР аФб бжзСТжУмОкжР кО бжТСакжомбС УлжТмФ 
ПмжиСбСвС гПкОмФТСбОкСвС, мО зіиьзіУмь гПкОмФТФюпжХ гСаОбСз, язі аФиж бжзСТжУмОкі ліг пОУ 
гПкОмФТОоії; 

б) аПТП ФпОУмь Ф УзиОгОккі АзмО бжТСакжомбО гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб (зСг евігкС е ККМ 
ЗДД 3808 94 90 00), Ф язСйФ еОекОпОюмьУя Са'єй УлжТмФ ПмжиСбСвС кОмФТСбОкСвС б 
гПзОиімТОХ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ, лТжбПгПкжХ гС мПйлПТОмФТж 20° C, зіиьзіУмь гСгОкжХ 
іквТПгієкміб мО зіиьзіУмь вСмСбСї лТСгФзоії. 

292. МПТйікж лСвОрПккя лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, бжгОкжХ біглСбігкС гС лФкзмФ 229.8 УмОммі 
229 оьСвС КСгПзУФ бжТСакжзОйж ОаС ійлСТмПТОйж лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб (зСгж 
евігкС е ККМ ЗДД 2710 12 70 00, 2710 19 21 00) мО/ОаС аПкежкіб ОбіОоіРкжХ (зСг евігкС е ККМ 
ЗДД 2710 12 31 00), язі лТжлОгОюмь кО лПТіСг е 1 аПТПекя лС 30 пПТбкя 2020 ТСзФ, 
лТСгСбдФюмьУя лС гПб'якСУмжР зОиПкгОТкжР гПкь е гкя бігкСбиПккя лТжРкяммя мО 
біглТОбиПккя лСбімТякжХ УФгПк, сС бжзСкФюмь лОУОджТУьзі лПТПбПеПккя б КзТОїкі. 

К ТОеі лігмбПТгдПккя гС вТОкжпкСвС УмТСзФ лСвОрПккя лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, 
бУмОкСбиПкСвС ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, ійлСТмПТСй ОаС бжТСакжзСй, язі бжгОиж 
лСгОмзСбжР бПзУПиь, нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия 
ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб лСвОрПккя мОзжХ лСгОмзСбжХ бПзУПиіб егіРУкюємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ 
лФкзмСй 229.8 УмОммі 229 оьСвС КСгПзУФ лСТягзФ: 

 аПе УлиОмж зСрмОйж УФй ОзожекСвС лСгОмзФ, еОекОпПкжХ Ф мОзжХ лСгОмзСбжХ 
бПзУПияХ; 

 аПе еОУмСУФбОккя рмТОніб, бУмОкСбиПкжХ ліглФкзмСй 229.8.12 лФкзмФ 229.8 УмОммі 229 
оьСвС КСгПзУФ. 
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К ТОеі язсС лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лСвОрПкС гС вТОкжпкСвС УмТСзФ лСвОрПккя 
лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, бУмОкСбиПкСвС ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, бПзУПиПгПТдОмПиь 
лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО бжекОпПкжй ожй лФкзмСй СУмОккій гкПй мПТйікФ 
лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия, егіРУкює лТСмПУм мОзСвС бПзУПия Ф кПлиОмПді евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй мО лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гОмж бпжкПккя лТСмПУмФ ебПТмОємьУя 
гС аОкзФ, язжР егіРУкжб ОбОиь бПзУПия, е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй бПзУПиПй. БОкз-
ОбОиіУм еСаСб'яеОкжР кП ліекірП СлПТОоіРкСвС гкя, сС кОУмОє еО гОмСю ебПТкПккя 
бПзУПиПгПТдОмПия е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй бПзУПиПй, лПТПзОеОмж УФйФ, еОекОпПкФ б 
лСгОмзСбСйФ бПзУПиі, бПзУПиПгПТдОмПию. 

К ТОеі бігУФмкСУмі лігмбПТгдПккя гС вТОкжпкСвС УмТСзФ лСвОрПккя лСгОмзСбжХ бПзУПиіб, 
бУмОкСбиПкСвС ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя ійлСТмПТСй ОаС 
бжТСакжзСй, язі бжгОиж лСгОмзСбжР бПзУПиь, аПкежкіб ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия 
ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб е мОзжХ ійлСТмПТО ОаС бжТСакжзО УлТОбияємьУя рмТОн Ф ТСейіТі 50 
бігУСмзіб УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ, язО СапжУиюємьУя бжХСгяпж е СаУявіб аПкежкіб 
ОбіОоіРкжХ ОаС лОижбО гия ТПОзмжбкжХ гбжвФкіб, еО язжйж бігУФмкє лігмбПТгдПккя 
оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя, мО УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкСї ліглФкзмСй 215.3.4 
лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ іе еОУмСУФбОккяй лігбжсФбОиькСвС зСПніоієкмО 10. 

293. МжйпОУСбжР лСТягСз бігбОкмОдПккя УлжТмФ ПмжиСбСвС гия бжТСакжомбО 
гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб 

293.1. МжйпОУСбС, лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь йіУяоя (бзиюпкС), б язСйФ 
еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії 
КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж 
(COVID-19), кОгОмж гСебіи кО бігбОкмОдПккя УлжТмФ ПмжиСбСвС е ОзожекСвС УзиОгФ 
бжТСакжзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС бжТСакжзОй иізОТУьзжХ еОУСаіб мО бжТСакжзОй лТСгФзоії 
ХійіпкСвС і мПХкіпкСвС лТжекОпПккя, бзиюпПкСї гС лПТПиізФ лТСгФзоії ХійіпкСвС і мПХкіпкСвС 
лТжекОпПккя, гия бжТСакжомбО язСї бжзСТжУмСбФємьУя УлжТм ПмжиСбжР гПкОмФТСбОкжР, 
еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, гия бжТСакжомбО гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб. 

293.2. МжйпОУСбС, лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь йіУяоя (бзиюпкС), б язСйФ 
еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії 
КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж 
(COVID-19), ОзожекжР лСгОмСз УлТОбияємьУя еО УмОбзСю 0 вТжбПкь еО 1 иімТ 100-
бігУСмзСбСвС УлжТмФ іе УлжТмФ ПмжиСбСвС, язжР бжзСТжУмСбФємьУя гия бжТСакжомбО 
гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб. 

293.3. ДС СмТжйОккя е ОзожекСвС УзиОгФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия 
бжТСакжомбО гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб, біглСбігкС гС лФкзмФ 229.1 УмОммі 229 оьСвС КСгПзУФ 
бжгОємьУя лСгОмзСбжР бПзУПиь кО УФйФ лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС кО СаУяв УлжТмФ ПмжиСбСвС, 
сС СмТжйФємьУя бжХСгяпж іе УмОбзж, бжекОпПкСї Ф лФкзмі 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ. ДС 
бжгОпі, СаівФ, лСвОрПккя мО егіРУкПккя лТСмПУмФ мОзСвС бПзУПия еОУмСУСбФюмьУя кСТйж 
лФкзмФ 229.1 УмОммі 229 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСгОмзСбжР бПзУПиь кО УФйФ лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС кО СаУяв УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС аФгП 
бжзСТжУмОкжР гия бжТСакжомбО гПеікнізФюпжХ еОУСаіб, йСдП аФмж бжгОкжР бжТСакжзОйж 
иізОТУьзжХ еОУСаіб, кО мПТжмСТії язжХ гіюмь лСгОмзСбі лСУмж, ОаС бжТСакжзОйж лТСгФзоії 
ХійіпкСвС і мПХкіпкСвС лТжекОпПккя, бзиюпПкСї гС лПТПиізФ лТСгФзоії ХійіпкСвС і мПХкіпкСвС 
лТжекОпПккя, гия бжТСакжомбО язСї бжзСТжУмСбФємьУя УлжТм ПмжиСбжР гПкОмФТСбОкжР, 
еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, йіУоя еаПТівОккя УлжТмФ язжХ бкПУПкі гС 
ЄгжкСвС ТПєУмТФ йіУоь еаПТівОккя УлжТмФ. 

293.4. ВігбОкмОдПккя УлжТмФ ПмжиСбСвС е ОзожекСвС УзиОгФ бжТСакжзОй иізОТУьзжХ 
еОУСаіб мО бжТСакжзОй лТСгФзоії ХійіпкСвС і мПХкіпкСвС лТжекОпПккя, бзиюпПкСї гС лПТПиізФ 
лТСгФзоії ХійіпкСвС і мПХкіпкСвС лТжекОпПккя, гия бжТСакжомбО язСї бжзСТжУмСбФємьУя 
УлжТм ПмжиСбжР гПкОмФТСбОкжР, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, гия 
бжТСакжомбО гПеікнПзоіРкжХ еОУСаіб гСебСияємьУя Ф зіиьзСУмі, сС кП лПТПбжсФє Са'єй 
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кОябкжХ Ф ТСелСТягдПккі йіУоь еаПТівОккя УлжТмФ ПмжиСбСвС, сС бкПУПкі гС ЄгжкСвС 
ТПєУмТФ йіУоь еаПТівОккя УлжТмФ. 

293.5. ЗО бжТСакжзіб иізОТУьзжХ еОУСаіб, язі егіРУкююмь бжТСакжомбС гПеікнПзоіРкжХ 
еОУСаіб е бжзСТжУмОккяй УлжТмФ ПмжиСбСвС, ОзожекжР лСгОмСз е язСвС УлТОбияємьУя еО 
УмОбзСю 0 вТжбПкь еО 1 иімТ 100-бігУСмзСбСвС УлжТмФ, кП лСржТюємьУя гія ОаеОоіб гТФвСвС - 
гПУямСвС ліглФкзмФ 229.1.8 лФкзмФ 229.1 УмОммі 229 оьСвС КСгПзУФ. 

30. ЖОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ, кОгТФзСбОкі гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ, кО язжХ кП лСекОпПкС 
зіиьзіУмь Сгжкжоь Ф лОпоі (ФлОзСбоі), лСбжккі аФмж бжзСТжУмОкі гС 1 ижлкя 2021 ТСзФ, О 
йОТзСбОкі мОзжйж йОТзОйж мюмюкСбі бжТСаж екОХСгямьУя б СаівФ гС їХ лСбкСї ТПОиіеОоії б 
йПдОХ мПТйікФ лТжгОмкСУмі гия УлСджбОккя. 

31. МжйпОУСбС, кО лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя 
еОХСгіб б еОаПелПпПккя лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ) ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя Озожекжй лСгОмзСй СлПТОоії е аПеСлиОмкСї лПТПгОпі Ф бСиСгіккя і 
зСТжУмФбОккя УФа'єзмОй, сС аПТФмь ФпОУмь Ф егіРУкПккі еОХСгіб іе еОаПелПпПккя 
кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії 
Ф ДСкПоьзіР мО ЙФвОкУьзіР СаиОУмяХ, сС егіРУкююмьУя рияХСй лТСбПгПккя СлПТОоії 
Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ), СТвОкОй лТСзФТОмФТж Ф ДСкПоьзіР мО ЙФвОкУьзіР СаиОУмяХ 
зСкніУзСбОкжХ лігОзожекжХ мСбОТіб, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 215.3.5 - 215.3.52 лФкзмФ 215.3 
УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ (гОиі гия оьСвС лФкзмФ - мТОкУлСТмкі еОУСаж); мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, бжекОкжХ аПеХОеяРкжйж; мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еО язжйж кП ебПТкФбУя биОУкжз гС 
зікоя УмТСзФ еаПТівОккя; мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС еО лТОбСй ФУлОгзФбОккя пж кО ікржХ 
еОзСккжХ лігУмОбОХ лПТПРриж Ф биОУкіУмь гПТдОбж. 

К ТОеі ТПОиіеОоії кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СлПТОоії е 
аПеСлиОмкСї лПТПгОпі язжХ ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, 
лСгОмСз УлиОпФємьУя СУСаОйж, сС ТПОиіеФюмь ОаС лПТПгОюмь Ф бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя пж 
ТСелСТягдПккя мОзі мТОкУлСТмкі еОУСаж, кП ліекірП гОмж мОзСї ТПОиіеОоії СгкСпОУкС іе 
УлиОмСю лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО УмОбзОйж, сС гіяиж кО йСйПкм аПеСлиОмкСї 
лПТПгОпі мОзжХ лігОзожекжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

32. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі гС 23 мТОбкя 2020 ТСзФ кП ліглОгОиж, О е 23 мТОбкя 
2020 ТСзФ ліглОгОюмь ліг бжекОпПккя лиОмкжзіб лСгОмзФ біглСбігкС гС ліглФкзмФ 212.1.15 
лФкзмФ 212.1 УмОммі 212 оьСвС КСгПзУФ, язі егіРУкююмь ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж ОаС ТПОиіеОоію лОижб ТігзжХ, кО СУкСбі вОеСРиіб (гжелОижбС), кО язі бУмОкСбиПкС 
УмОбзФ ОзожекСвС лСгОмзФ 213,50 єбТС еО 1000 иімТіб (зСгж евігкС е ККМ ЗДД 2710 19 62 00 - 
2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 
39 00), ТСепжккжзіб ОаС ТСеТігдФбОпіб кО СУкСбі йПмОкСиФ, ікржХ вСмСбжХ УФйірПР кО СУкСбі 
йПмОкСиФ (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3814 00 90 90): 

1) еСаСб'яеОкі гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС: 
 еОТПєУмТФбОмжУя лиОмкжзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ е ТПОиіеОоії лОиькСвС мО 

еОТПєУмТФбОмж б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ 
ПмжиСбСвС бУі Озожекі УзиОгж, ТСелСТягкжзОйж язжХ є мОзі лиОмкжзж лСгОмзФ; 

 СаиОгкОмж бУі Озожекі УзиОгж бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж мО/ОаС ТібкПйіТОйж-
иіпжиькжзОйж мО еОТПєУмТФбОмж їХ Ф ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-
иіпжиькжзіб мО ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб Тібкя лОиькСвС Ф ТПеПТбФОТі; 

2) йОюмь лТОбС СгкСТОеСбС гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС аПе УлиОмж ОзожекСвС 
лСгОмзФ лСгОмж еОябзФ кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС / зСТжвФбОккя гС еОябзж 
кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС УмОкСй кО 23 мТОбкя 2020 ТСзФ еО зСдкжй зСгСй 
лОиькСвС евігкС е ККМ ЗДД мО зСдкжй Озожекжй УзиОгСй / Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй 
Ф ТОеі лСгОиьрСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкСвС Ф оьСйФ лФкзмі лОиькСвС бжзиюпкС гия: 

 биОУкСвС УлСджбОккя лОижб ТігзжХ, кО СУкСбі вОеСРиіб (гжелОижбС), кО язі 
бУмОкСбиПкС УмОбзФ ОзожекСвС лСгОмзФ 213,50 єбТС еО 1000 иімТіб (зСгж евігкС е ККМ 
ЗДД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 
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00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), ТСепжккжзіб ОаС ТСеТігдФбОпіб кО СУкСбі йПмОкСиФ, 
ікржХ вСмСбжХ УФйірПР кО СУкСбі йПмОкСиФ (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3814 00 90 90). Мя 
кСТйО кП лСржТюємьУя кО бжзСТжУмОккя лОиькСвС гия еОлТОбиПккя мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, СаиОгкОккя ОаС лТжУмТСїб е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя іе 
еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй 
еОлОиюбОккяй, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е зТжбСржлкС-рОмФккжй 
йПХОкіейСй; 

 биОУкСвС УлСджбОккя лОиькСвС, сС аФиС лПТПгОкС (біглФсПкС, бігбОкмОдПкС) 
лиОмкжзСй ОзожекСвС лСгОмзФ мОзжй УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя ОаС ббПеПкС мОзжй 
УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. Мя кСТйО кП лСржТюємьУя 
кО лОиькП, еОекОпПкП б ОаеОоі гТФвСйФ оьСвС ліглФкзмФ; 

 лТСйжУиСбСї лПТПТСазж (зТій бжТСакжомбО лігОзожекжХ мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф 
ліглФкзмі 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ); 

3) еСаСб'яеОкі гС 15 Уіпкя 2021 ТСзФ бзиюпкС УзиОУмж Озожекі кОзиОгкі кО еОвОиькі 
СаУявж лОиькСвС, еОекОпПкСвС Ф ліглФкзмі 2 оьСвС лФкзмФ, бжзСТжУмОкСвС гия биОУкСвС 
УлСджбОккя мО/ОаС лТСйжУиСбСї лПТПТСазж Ф лПТіСг е 23 мТОбкя 2020 ТСзФ гС 31 вТФгкя 
2020 ТСзФ бзиюпкС, еО зСдкжй Озожекжй УзиОгСй / Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй мО 
зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД і еОТПєУмТФбОмж їХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 

4) йОюмь лТОбС СгкСТОеСбС гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС лСгОмж еОябзФ кО 
лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС / зСТжвФбОккя гС еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб 
еОижрзФ лОиькСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ 
ПмжиСбСвС УмОкСй кО 23 мТОбкя 2020 ТСзФ еО зСдкжй зСгСй лОиькСвС евігкС е ККМ ЗДД мО 
зСдкжй Озожекжй УзиОгСй / Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй, язО ТПєУмТФємьУя еі 
УлжУОккяй е СаиізСбСї зОТмзж вТСрСбжХ зСрміб УлиОпПкСвС ОзожекСвС лСгОмзФ. Мя кСТйО 
еОУмСУСбФємьУя гС СаУявіб лОиькСвС, сС б лСгОиьрСйФ аФгП бжзСТжУмСбФбОмжУя гия ікржХ 
оіиПР, кід еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 2 оьСвС лФкзмФ; 

5) еСаСб'яеОкі гС 15 Уіпкя 2021 ТСзФ бзиюпкС УзиОУмж Озожекі кОзиОгкі кО еОвОиькі 
СаУявж лОиькСвС, еОекОпПкСвС Ф ліглФкзмі 4 оьСвС лФкзмФ, ТПОиіеСбОкСвС Ф лПТіСг е 23 мТОбкя 
2020 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС, еО зСдкжй Озожекжй УзиОгСй / Озожекжй 
УзиОгСй лПТПУФбкжй мО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД і 
еОТПєУмТФбОмж їХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ДС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі: 
 гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі 

лФкзмСй 117.3 УмОммі 117 (еО егіРУкПккя СлПТОоіР е ТПОиіеОоії лОиькСвС аПе ТПєУмТОоії 
лиОмкжзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ), лФкзмОйж 1281.2 (еО бігУФмкіУмь ТПєУмТОоії ОзожекжХ 
УзиОгіб) мО 1281.3 (еО кПлСгОккя ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб е ОзожекжХ УзиОгіб) УмОммі 
1281 оьСвС КСгПзУФ; 

 гС 15 Уіпкя 2021 ТСзФ бзиюпкС кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі 
УмОммПю 1202 оьСвС КСгПзУФ еО лСТФрПккя УмТСзіб ТПєУмТОоії ОзожекжХ кОзиОгкжХ, 
УзиОгПкжХ кО СлПТОоії е ТПОиіеОоії лОиькСвС, егіРУкПкі е 23 мТОбкя 2020 ТСзФ лС 31 
вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС; 

 гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі 
лФкзмСй 1281.1 УмОммі 1281 оьСвС КСгПзУФ еО кПСаиОгкОккя ТПеПТбФОТіб, б язжХ 
екОХСгжмьУя лОиькП, бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж мО/ОаС ТібкПйіТОйж-иіпжиькжзОйж 
мО еО бігУФмкіУмь їХ ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-
иіпжиькжзіб мО ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб Тібкя лОиькСвС Ф ТПеПТбФОТі. 

33. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі гС 23 мТОбкя 2020 ТСзФ ліглОгОиж ліг бжекОпПккя 
лиОмкжзіб ОзожекСвС лСгОмзФ біглСбігкС гС ліглФкзмФ 212.1.15 лФкзмФ 212.1 УмОммі 212 оьСвС 
КСгПзУФ мО УмОкСй кО 23 мТОбкя 2020 ТСзФ йОиж еОижрзж лОижб ТігзжХ, кО СУкСбі вОеСРиіб 
(гжелОижбС), кО язі бУмОкСбиПкС УмОбзФ ОзожекСвС лСгОмзФ 213,50 єбТС еО 1000 иімТіб (зСгж 
евігкС е ККМ ЗДД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 
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20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), ТСепжккжзіб ОаС ТСеТігдФбОпіб кО СУкСбі йПмОкСиФ, 
ікржХ вСмСбжХ УФйірПР кО СУкСбі йПмОкСиФ (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3814 00 90 90): 

1) еСаСб'яеОкі гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС: 
 еОТПєУмТФбОмж б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ 

ПмжиСбСвС бУі Озожекі УзиОгж, кО язжХ еаПТівОюмьУя лОижбО Тігзі, кО СУкСбі вОеСРиіб 
(гжелОижбС), кО язі бУмОкСбиПкС УмОбзФ ОзожекСвС лСгОмзФ 213,50 єбТС еО 1000 иімТіб 
(зСгж евігкС е ККМ ЗДД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 
19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), ТСепжккжзж ОаС ТСеТігдФбОпі кО 
СУкСбі йПмОкСиФ, ікрі вСмСбі УФйірі кО СУкСбі йПмОкСиФ (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3814 00 
90 90); 

 СаиОгкОмж бУі ТПеПТбФОТж, б язжХ еаПТівОюмьУя лОижбО Тігзі, кО СУкСбі вОеСРиіб 
(гжелОижбС), кО язі бУмОкСбиПкС УмОбзФ ОзожекСвС лСгОмзФ 213,50 єбТС еО 1000 иімТіб 
(зСгж евігкС е ККМ ЗДД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 
19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), ТСепжккжзж ОаС ТСеТігдФбОпі кО 
СУкСбі йПмОкСиФ, ікрі вСмСбі УФйірі кО СУкСбі йПмОкСиФ (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3814 00 
90 90), бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж мО/ОаС ТібкПйіТОйж-иіпжиькжзОйж мО 
еОТПєУмТФбОмж їХ Ф ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб мО 
ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб Тібкя лОиькСвС Ф ТПеПТбФОТі; 

2) йОюмь лТОбС СгкСТОеСбС гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС аПе УлиОмж ОзожекСвС 
лСгОмзФ лСгОмж еОябзФ кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС / зСТжвФбОккя гС еОябзж 
кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС УмОкСй кО 23 мТОбкя 2020 ТСзФ еО зСдкжй зСгСй 
лОиькСвС евігкС е ККМ ЗДД мО зСдкжй Озожекжй УзиОгСй / Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй 
Ф ТОеі лСгОиьрСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкСвС Ф оьСйФ лФкзмі лОиькСвС бжзиюпкС гия: 

 биОУкСвС УлСджбОккя лОижб ТігзжХ, кО СУкСбі вОеСРиіб (гжелОижбС), кО язі 
бУмОкСбиПкС УмОбзФ ОзожекСвС лСгОмзФ 213,50 єбТС еО 1000 иімТіб (зСгж евігкС е ККМ 
ЗДД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 
00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), ТСепжккжзіб ОаС ТСеТігдФбОпіб кО СУкСбі йПмОкСиФ, 
ікржХ вСмСбжХ УФйірПР кО СУкСбі йПмОкСиФ (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3814 00 90 90). Мя 
кСТйО кП лСржТюємьУя кО бжзСТжУмОккя лОиькСвС гия еОлТОбиПккя мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, СаиОгкОккя ОаС лТжУмТСїб е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя іе 
еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй 
еОлОиюбОккяй, е гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е зТжбСржлкС-рОмФккжй 
йПХОкіейСй; 

 лТСйжУиСбСї лПТПТСазж (зТій бжТСакжомбО лігОзожекжХ мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф 
ліглФкзмі 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ); 

3) еСаСб'яеОкі гС 15 Уіпкя 2021 ТСзФ бзиюпкС УзиОУмж Озожекі кОзиОгкі кО еОвОиькі 
СаУявж лОиькСвС, еОекОпПкСвС Ф ліглФкзмі 2 оьСвС лФкзмФ, бжзСТжУмОкСвС гия биОУкСвС 
УлСджбОккя мО/ОаС лТСйжУиСбСї лПТПТСазж Ф лПТіСг е 23 мТОбкя 2020 ТСзФ лС 31 вТФгкя 
2020 ТСзФ бзиюпкС, еО зСдкжй Озожекжй УзиОгСй / Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй мО 
зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД, і еОТПєУмТФбОмж їХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ; 

4) йОюмь лТОбС СгкСТОеСбС гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кО СаУявж лОижб ТігзжХ, кО 
СУкСбі вОеСРиіб (гжелОижбС), кО язі бУмОкСбиПкС УмОбзФ ОзожекСвС лСгОмзФ 213,50 єбТС еО 
1000 иімТіб (зСгж евігкС е ККМ ЗДД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 
2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), ТСепжккжзіб ОаС ТСеТігдФбОпіб 
кО СУкСбі йПмОкСиФ, ікржХ вСмСбжХ УФйірПР кО СУкСбі йПмОкСиФ (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3814 
00 90 90) лСгОмж еОябзФ кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС / зСТжвФбОккя гС еОябзж 
кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС УмОкСй кО 23 мТОбкя 2020 ТСзФ еО зСдкжй зСгСй 
лОиькСвС евігкС е ККМ ЗДД мО зСдкжй Озожекжй УзиОгСй / Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй, 
язО ТПєУмТФємьУя еі УлжУОккяй е СаиізСбСї зОТмзж вТСрСбжХ зСрміб УлиОпПкСвС ОзожекСвС 
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лСгОмзФ. Мя кСТйО еОУмСУСбФємьУя гС СаУявіб лОиькСвС, сС б лСгОиьрСйФ аФгП 
бжзСТжУмСбФбОмжУя гия ікржХ оіиПР, кід еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 2 оьСвС лФкзмФ; 

5) еСаСб'яеОкі гС 15 Уіпкя 2021 ТСзФ бзиюпкС УзиОУмж Озожекі кОзиОгкі кО еОвОиькі 
СаУявж лОиькСвС, еОекОпПкСвС Ф ліглФкзмі 4 оьСвС лФкзмФ, ТПОиіеСбОкСвС Ф лПТіСг е 23 мТОбкя 
2020 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС, еО зСдкжй Озожекжй УзиОгСй / Озожекжй 
УзиОгСй лПТПУФбкжй мО еО зСдкжй зСгСй мСбОТкСї лігзОмПвСТії евігкС е ККМ ЗДД і 
еОТПєУмТФбОмж їХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ДС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі: 
 гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі 

лФкзмОйж 1281.2 (еО бігУФмкіУмь ТПєУмТОоії ОзожекжХ УзиОгіб) мО 1281.3 (еО кПлСгОккя 
ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб е ОзожекжХ УзиОгіб) УмОммі 1281 оьСвС КСгПзУФ; 

 гС 15 Уіпкя 2021 ТСзФ бзиюпкС кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі 
УмОммПю 1202 оьСвС КСгПзУФ еО лСТФрПккя УмТСзіб ТПєУмТОоії ОзожекжХ кОзиОгкжХ, 
УзиОгПкжХ кО СлПТОоії е ТПОиіеОоії лОижб ТігзжХ, кО СУкСбі вОеСРиіб (гжелОижбС), кО 
язі бУмОкСбиПкС УмОбзФ ОзожекСвС лСгОмзФ 213,50 єбТС еО 1000 иімТіб (зСгж евігкС е 
ККМ ЗДД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 
20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), ТСепжккжзіб ОаС ТСеТігдФбОпіб кО СУкСбі 
йПмОкСиФ, ікржХ вСмСбжХ УФйірПР кО СУкСбі йПмОкСиФ (зСг евігкС е ККМ ЗДД 3814 00 
90 90), егіРУкПкі е 23 мТОбкя 2020 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС; 

 гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі 
лФкзмСй 1281.1 УмОммі 1281 оьСвС КСгПзУФ еО кПСаиОгкОккя ТПеПТбФОТіб, б язжХ 
екОХСгжмьУя лОиькП, еОекОпПкП б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, бжмТОмСйіТОйж-
иіпжиькжзОйж мО/ОаС ТібкПйіТОйж-иіпжиькжзОйж мО еО бігУФмкіУмь їХ ТПєУмТОоії б 
ЄгжкСйФ гПТдОбкСйФ ТПєУмТі бжмТОмСйіТіб-иіпжиькжзіб мО ТібкПйіТіб-иіпжиькжзіб 
Тібкя лОиькСвС Ф ТПеПТбФОТі. 

34. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, еОекОпПкі Ф лФкзмі 32 оьСвС лігТСегіиФ, язі ліУия 23 мТОбкя 
2020 ТСзФ мО гС кОаТОккя пжккСУмі ожйж лФкзмОйж КСгПзУФ лСгОиж еі УлиОмСю ОзожекСвС 
лСгОмзФ еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС / зСТжвФбОккя гС еОябзж кО 
лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії 
лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС УмОкСй кО 23 мТОбкя 2020 ТСзФ еО зСдкжй зСгСй лОиькСвС 
евігкС е ККМ ЗДД мО зСдкжй Озожекжй УзиОгСй / Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй, язП б 
лСгОиьрСйФ аФгП бжзСТжУмСбФбОмжУя / бжзСТжУмОкП гия оіиПР, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 2 
лФкзмФ 32 оьСвС лігТСегіиФ, СгкСТОеСбС: йСдФмь лСгОмж ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя ОзожекСї 
кОзиОгкСї, язі бігйікяюмь СлПТОоії, еОекОпПкі б ОзожекіР кОзиОгкіР, язО зСТжвФємьУя, - гия 
СаУявіб лОиькСвС, язП бжзСТжУмОкП Ф оіияХ, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 2 лФкзмФ 32 оьСвС 
лігТСегіиФ; Ф йПдОХ еОижрзіб лОиькСвС, язі ТОХФюмьУя б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС 
ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС, йСдФмь лСгОмж зСТжвФбОккя гС 
лСгОкСї еі УлиОмСю ОзожекСвС лСгОмзФ еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС, 
язО ейПкрФє СаУяв лОиькСвС, еОекОпПкСвС б еОябоі кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ 
лОиькСвС, лСзОекжзж язСї зСТжвФюмьУя; бТОХСбФюмь лСзОекжзж ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя 
ОзожекСї кОзиОгкСї мО зСТжвФбОккя гС еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС б 
гПзиОТОоіяХ ОзожекСвС лСгОмзФ еО зОиПкгОТкі лПТіСгж, б язжХ аФиж бТОХСбОкі Озожекі 
кОзиОгкі мО еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС, лСзОекжзж язжХ УзСТжвСбОкС 
мОзжйж ТСеТОХФкзОйж зСТжвФбОккя ОзожекСї кОзиОгкСї мО зСТжвФбОккяйж гС еОябзж кО 
лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС. ЛФйж кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь е 
ОзожекСвС лСгОмзФ, сС бжкжзкФмь Ф ТПеФиьмОмі мОзСвС бТОХФбОккя, лігиявОюмь лСбПТкПккю 
б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 43 оьСвС КСгПзУФ. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, еОекОпПкі Ф 
лФкзмі 33 оьСвС лігТСегіиФ, язі ліУия 23 мТОбкя 2020 ТСзФ мО гС кОаТОккя пжккСУмі ожйж 
лФкзмОйж КСгПзУФ лСгОиж еі УлиОмСю ОзожекСвС лСгОмзФ еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб 
еОижрзФ лОиькСвС / зСТжвФбОккя гС еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС лОижб 
ТігзжХ, кО СУкСбі вОеСРиіб (гжелОижбС), кО язі бУмОкСбиПкС УмОбзФ ОзожекСвС лСгОмзФ 213,50 
єбТС еО 1000 иімТіб (зСгж евігкС е ККМ ЗДД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 
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75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), ТСепжккжзіб ОаС 
ТСеТігдФбОпіб кО СУкСбі йПмОкСиФ, ікржХ вСмСбжХ УФйірПР кО СУкСбі йПмОкСиФ (зСг евігкС е 
ККМ ЗДД 3814 00 90 90) б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії лОиькСвС мО 
УлжТмФ ПмжиСбСвС УмОкСй кО 23 мТОбкя 2020 ТСзФ еО зСдкжй зСгСй лОиькСвС евігкС е ККМ 
ЗДД мО зСдкжй Озожекжй УзиОгСй / Озожекжй УзиОгСй лПТПУФбкжй, язП б лСгОиьрСйФ 
аФгП бжзСТжУмСбФбОмжУя / бжзСТжУмОкП гия оіиПР, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 2 лФкзмФ 33 оьСвС 
лігТСегіиФ, СгкСТОеСбС: йСдФмь лСгОмж ТСеТОХФкзж зСТжвФбОккя ОзожекСї кОзиОгкСї, язі 
бігйікяюмь СлПТОоії, еОекОпПкі б ОзожекіР кОзиОгкіР, язО зСТжвФємьУя, - гия СаУявіб 
лОиькСвС, бжзСТжУмОкСвС Ф оіияХ, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 2 лФкзмФ 33 оьСвС лігТСегіиФ; Ф 
йПдОХ еОижрзіб лОиькСвС, язі СаиізСбФюмьУя б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя 
ТПОиіеОоії лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС, йСдФмь лСгОмж зСТжвФбОккя гС лСгОкСї еі УлиОмСю 
ОзожекСвС лСгОмзФ еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС, язО ейПкрФє СаУяв 
лОиькСвС, еОекОпПкСвС б еОябоі кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС, лСзОекжзж язСї 
зСТжвФюмьУя; бТОХСбФюмь лСзОекжзж ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя ОзожекСї кОзиОгкСї мО 
зСТжвФбОккя гС еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС б гПзиОТОоіяХ ОзожекСвС 
лСгОмзФ еО зОиПкгОТкі лПТіСгж, б язжХ аФиж бТОХСбОкі Озожекі кОзиОгкі мО еОябзж кО 
лСлСбкПккя СаУявіб еОижрзФ лОиькСвС, лСзОекжзж язжХ УзСТжвСбОкС мОзжйж ТСеТОХФкзОйж 
зСТжвФбОккя ОзожекСї кОзиОгкСї мО зСТжвФбОккяйж гС еОябзж кО лСлСбкПккя СаУявіб 
еОижрзФ лОиькСвС. ЛФйж кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь е ОзожекСвС лСгОмзФ, сС 
бжкжзкФмь Ф ТПеФиьмОмі мОзСвС бТОХФбОккя, лігиявОюмь лСбПТкПккю б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 43 оьСвС КСгПзУФ. 

35. ЙСиСдПккя ліглФкзмФ 215.3.4 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ сСгС аОеСбжХ 
Сижб мО ікржХ йОУмжиькжХ йОмПТіОиіб, ікржХ гжУмжияміб, язі ліг пОУ нТОзоіРкСї ТСевСкзж еО 
йПмСгСй ISO 3405 (ОаС ОкОиСвіпкжй йПмСгСй ASTM D86) лТж мПйлПТОмФТі 350° C мО 
ОмйСУнПТкСйФ мжУзФ лПТПвОкяюмьУя кП аіиьрП 35 бігУСмзіб Са'єйкжХ Сгжкжоь, б ТПгОзоії, 
сС гіяиО е 8 УПТлкя 2020 ТСзФ, еОУмСУСбФюмьУя е 23 мТОбкя 2020 ТСзФ. 

36. МжйпОУСбС, лТСмявСй 180 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС УлТОбияккя лСгОмзіб і еаСТіб, ікржХ 
СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб, Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя язжйж є мТОкУлСТмкі еОУСаж", УФйО 
ОзожекСвС лСгОмзФ бжекОпОємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ, кО язСвС лСржТюємьУя гія оьСвС 
лФкзмФ, еО УмОбзСю, сС ТСеТОХСбФємьУя еО мОзСю нСТйФиСю: 

ЛмОбзО = ЛмОбзОаОеСбО + Ve + Fe, 
гП ЛмОбзОаОеСбО - УмОбзО лСгОмзФ б єбТС еО 1 Сгжкжою мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сС 

бжекОпОємьУя бжХСгяпж е зіиьзСУмі ТСзіб, сС йжкФиж е ТСзФ бжвСмСбиПккя мТОкУлСТмкСвС 
еОУСаФ, гС ТСзФ бжекОпПккя УмОбзж лСгОмзФ мО УмОкСбжмь: 

КіиьзіУмь ТСзіб, сС йжкФиО е ТСзФ бжвСмСбиПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ЛмОбзО аОеСбО, єбТС 

5 - 9 0 

10 25 

11 50 

12 75 

13 100 

14 125 

15 і аіиьрП 150 

Ve - УмОбзО лСгОмзФ б єбТС еО 1 Сгжкжою мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сС бжекОпОємьУя 
йкСдПккяй Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО бкФмТіркьСвС евСТяккя біглСбігкСвС мТОкУлСТмкСвС 
еОУСаФ б зФаіпкжХ УОкмжйПмТОХ кО зСПніоієкм, сС УмОкСбжмь: 
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 0,25 єбТС еО 1 зФаіпкжР УОкмжйПмТ Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО - гия мТОкУлСТмкСвС 
еОУСаФ е Са'єйСй гбжвФкО бкФмТіркьСвС евСТяккя гС 2000 зФаіпкжХ УОкмжйПмТіб 
бзиюпкС; 

 0,2 єбТС еО 1 зФаіпкжР УОкмжйПмТ Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО - гия мТОкУлСТмкСвС 
еОУСаФ е Са'єйСй гбжвФкО бкФмТіркьСвС евСТяккя біг 2001 гС 3000 зФаіпкжХ 
УОкмжйПмТіб бзиюпкС; 

 0,25 єбТС еО 1 зФаіпкжР УОкмжйПмТ Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО - гия мТОкУлСТмкСвС 
еОУСаФ е Са'єйСй гбжвФкО бкФмТіркьСвС евСТяккя біг 3001 гС 4000 зФаіпкжХ 
УОкмжйПмТіб бзиюпкС; 

 0,35 єбТС еО 1 зФаіпкжР УОкмжйПмТ Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО - гия мТОкУлСТмкСвС 
еОУСаФ е Са'єйСй гбжвФкО бкФмТіркьСвС евСТяккя біг 4001 гС 5000 зФаіпкжХ 
УОкмжйПмТіб бзиюпкС; 

 0,5 єбТС еО 1 зФаіпкжР УОкмжйПмТ Са'єйФ ожиікгТіб гбжвФкО - гия мТОкУлСТмкСвС 
еОУСаФ е Са'єйСй гбжвФкО бкФмТіркьСвС евСТяккя лСкОг 5000 зФаіпкжХ УОкмжйПмТіб; 

Fe - УмОбзО лСгОмзФ б єбТС еО 1 Сгжкжою мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сС УмОкСбжмь: 
 гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй 

еОлОиюбОккяй мО зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй, - 0,0 єбТС; 
 гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя іе 

еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя (гжеПиПй ОаС кОлібгжеПиПй), - 100,0 єбТС; 
 гия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ гбжвФкСй бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй 

еОлОиюбОккяй мО зТжбСржлкС-рОмФккжй йПХОкіейСй ОаС гбжвФкСй бкФмТіркьСвС 
евСТяккя іе еОлОиюбОккяй біг УмжУкПккя (гжеПиПй ОаС кОлібгжеПиПй) мО 
ПиПзмТжпкжй гбжвФкСй (Сгкжй пж зіиьзСйО), - 0,0 єбТС. 

Дія оьСвС лФкзмФ лСржТюємьУя кО мТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя (Ф 
зіиьзСУмі кП аіиьрП Сгкієї Сгжкжоі кО зСдкФ мСбОТкФ лСежоію), сС аФиж Ф бжзСТжУмОккі мО е 
ТСзФ бжлФУзФ язжХ йжкФиС аіиьрП л'ямж ТСзіб, язі зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 
8703, 8704 (еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж) евігкС е ККМ ЗДД мО УмОкСй кО 31 вТФгкя 2020 
ТСзФ лПТПаФбОиж Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС мТОкежмФ. 

Дія оьСвС лФкзмФ кП лСржТюємьУя кО мТОкУлСТмкі еОУСаж, язсС бСкж кП біглСбігОюмь 
ПзСиСвіпкжй кСТйОй "ЄВКИ-2" і бжсП мО/ОаС йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, бжекОкСї 
гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй КзТОїкж ОаС бжекОкСї гПТдОбСю-ОвТПУСТСй лС 
бігкСрПккю гС КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, мО/ОаС СУмОккьСю зТОїкСю гПТдОбкСї 
ТПєУмТОоії язжХ є мОзО гПТдОбО-СзФлОкм (ОвТПУСТ). 

ЛмТСз, лПТПгаОпПкжР ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, гия ФпОУкжзіб аСРСбжХ гіР, 
еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 19 і 20 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 6 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмОмФУ бПмПТОкіб 
біРкж, вОТОкмії їХ УСоіОиькСвС еОХжУмФ", еО ФйСбж гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя їХ 
лПТПаФбОккя аіиьр яз 90 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік 
гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС УлТОбияккя лСгОмзіб і еаСТіб, ікржХ СаСб'яезСбжХ 
лиОмПдіб, Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя язжйж є мТОкУлСТмкі еОУСаж" аПелСУПТПгкьС кО мПТжмСТії 
лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ), УмОкСбжмь 270 гкіб. 

37. КУмОкСбжмж, сС еО лСгОмзСбжйж еСаСб'яеОккяйж е ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, сС бжкжзиж: 
 е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2022 ТСзФ бзиюпкС, УмОбзж лСгОмзФ УмОкСбиямь 30 

бігУСмзіб УмОбСз, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 245.1 і 245.2 УмОммі 245 оьСвС КСгПзУФ; 
 е 1 Уіпкя 2023 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2023 ТСзФ бзиюпкС, УмОбзж лСгОмзФ УмОкСбиямь 60 

бігУСмзіб УмОбСз, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 245.1 і 245.2 УмОммі 245 оьСвС КСгПзУФ; 
 е 1 Уіпкя 2024 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2024 ТСзФ бзиюпкС, УмОбзж лСгОмзФ УмОкСбиямь 90 

бігУСмзіб УмОбСз, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 245.1 і 245.2 УмОммі 245 оьСвС КСгПзУФ; 
 е 1 Уіпкя 2025 ТСзФ, УмОбзж лСгОмзФ УмОкСбиямь 100 бігУСмзіб УмОбСз, лПТПгаОпПкжХ 

лФкзмОйж 245.1 і 245.2 УмОммі 245 оьСвС КСгПзУФ. 
38. Дия лиОмкжзіб лСгОмзФ, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 212.1.13 лФкзмФ 212.1 УмОммі 212 оьСвС 

КСгПзУФ, сС є бжТСакжзОйж ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, кО язжХ лСзиОгПкі УлПоіОиькі СаСб'яезж гия 
еОаПелПпПккя еОвОиькСУФУліиькжХ ікмПТПУіб біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТжкСз 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 778 gazeta.vobu.ua 
 

ПиПзмТжпкСї ПкПТвії" гОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ОзожекСвС лСгОмзФ кО 
СлПТОоії е ТПОиіеОоії ПиПзмТжпкСї ПкПТвії є: 

 мжйпОУСбС, е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2022 ТСзФ бзиюпкС, - гОмО еОТОХФбОккя 
(СмТжйОккя) зСрміб кО аОкзібУьзжР ТОХФкСз ОаС гОмО СмТжйОккя ікржХ бжгіб 
зСйлПкУОоіР еО ТПОиіеСбОкФ ПиПзмТжпкФ ПкПТвію; 

 е 1 Уіпкя 2023 ТСзФ - гОмО УзиОгПккя гСзФйПкмО, сС еОУбігпФє нОзм лСУмОпОккя 
ПиПзмТжпкСї ПкПТвії евігкС е лФкзмСй 216.10 УмОммі 216 оьСвС КСгПзУФ (гия 
ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, ТПОиіеСбОкСї лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2023 ТСзФ) мО гОмО еОТОХФбОккя 
(СмТжйОккя) зСрміб кО ТОХФкСз Ф аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв 
ОаС гОмО СмТжйОккя ікржХ бжгіб зСйлПкУОоії (гия ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, ТПОиіеСбОкСї Ф 
лПТіСг е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2022 ТСзФ бзиюпкС). 

381. Дия лиОмкжзіб лСгОмзФ, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 212.1.13 лФкзмФ 212.1 УмОммі 212 оьСвС 
КСгПзУФ, сС є бжТСакжзОйж ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, гОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь 
е ОзожекСвС лСгОмзФ кО СлПТОоії е ТПОиіеОоії ПиПзмТжпкСї ПкПТвії є: 

 е 1 аПТПекя 2022 ТСзФ гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ 
б КзТОїкі – гОмО еОТОХФбОккя (СмТжйОккя) зСрміб кО ТОХФкСз Ф аОкзФ / 
кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв ОаС гОмО СмТжйОккя ікржХ бжгіб 
зСйлПкУОоії еО ТПОиіеСбОкФ ПиПзмТжпкФ ПкПТвію; 

 е лПТрСвС лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кОУмФлкСвС еО лПТіСгСй лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя 
бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ б КзТОїкі, – гОмО УзиОгПккя гСзФйПкмО, сС еОУбігпФє 
нОзм лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї ПкПТвії евігкС е лФкзмСй 216.10 УмОммі 216 оьСвС 
КСгПзУФ (гия ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, ТПОиіеСбОкСї лСпжкОюпж е лПТрСвС лСгОмзСбСвС 
лПТіСгФ, кОУмФлкСвС еО лПТіСгСй лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС, 
кОгебжпОРкСвС УмОкФ б КзТОїкі), мО гОмО еОТОХФбОккя (СмТжйОккя) зСрміб кО ТОХФкСз Ф 
аОкзФ / кПаОкзібУьзСйФ кОгОбОпФ лиОмідкжХ лСУиФв ОаС гОмО СмТжйОккя ікржХ бжгіб 
зСйлПкУОоії (сСгС ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, ТПОиіеСбОкСї Ф лПТіСг е 1 аПТПекя 2022 ТСзФ 
лС СУмОккіР лСгОмзСбжР лПТіСг, б язСйФ лТжлжкПкС ОаС УзОУСбОкС бСєккжР, 
кОгебжпОРкжР УмОк б КзТОїкі, бзиюпкС). 

39. КУмОкСбжмж, сС кОгХСгдПккя біг УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ еО бжзжгж гбССзжУФ 
бФвиПою УлТяйСбФюмьУя кО еОХСгж, сС лТжебСгямь гС УзСТСпПккя бжзжгіб гбССзжУФ 
бФвиПою (гПзОТаСкіеОоію) вОиФеяйж, бігкПУПкжйж гС УПзоії C "ЙПТПТСакО лТСйжУиСбіУмь" мО 
УПзоії D "ЙСУмОпОккя ПиПзмТСПкПТвії, вОеФ, лОТж мО зСкгжоіРСбОкСвС лСбімТя" ЗОоіСкОиькСвС 
зиОУжнізОмСТО КзТОїкж "КиОУжнізОоія бжгіб ПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі" ДК 009:2010, б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ БюгдПмкжй зСгПзУСй КзТОїкж, б СаУяеі кП йПкрП 70 бігУСмзіб кОгХСгдПкь 
біг УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ біглСбігкСї УПзоії. 

40. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2023 ТСзФ, УлиОмО ОзожекСвС лСгОмзФ е ТПОиіеОоії УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя ТСегТіакСї мСТвібиі лігОзожекжХ мСбОТіб (мюмюкСбжХ бжТСаіб, мюмюкФ мО 
лТСйжУиСбжХ еОйіккжзіб мюмюкФ), бжТСаиПкжХ гС 1 збімкя 2022 ТСзФ, б мСйФ пжУиі 
ікСеПйкжйж бжТСакжзОйж, мО кП ТПОиіеСбОкжХ зікоПбжй УлСджбОпОй гС 1 збімкя 2022 ТСзФ, 
егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, сС гіяиж гС 1 збімкя 2022 ТСзФ. 

41. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії 
КзТОїкж, ббПгПкСвС КзОеСй ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" 
біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя 
КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ 
№ 2102-IX, ОиП кП гСбрП кід гС 1 ижлкя 2023 ТСзФ, бУмОкСбжмж УмОбзж ОзожекСвС лСгОмзФ кО 
мОзі мСбОТж: 

КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) евігкС 

е ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ Ф 
мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ (лТСгФзоії) 
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Сгжкжоя бжйіТФ (Са'єй 
Ф иімТОХ, лТжбПгПкжХ 

гС t 15° C) 
УмОбзО 

 БПкежкж йСмСТкі:   

 
аПкежкж йСмСТкі е бйіУмСй Убжкою 0,013 
в/и ОаС йПкрП: 

  

2710 12 41 11 
2710 12 41 12 
2710 12 41 13 
2710 12 41 31 
2710 12 41 32 
2710 12 41 33 
2710 12 41 91 
2710 12 41 92 
2710 12 41 93 
2710 12 45 01 
2710 12 45 02 
2710 12 45 09 
2710 12 49 01 
2710 12 49 02 
2710 12 49 09 

іе бйіУмСй кП йПкр яз 5 йОУ. % аіСПмОкСиФ 
ОаС кП йПкр яз 5 йОУ. % Пмжи-мТПм-
аФмжиСбСвС ПніТФ ОаС їХ УФйірі 

єбТС еО 1000 иімТіб 100,0 

2710 12 41 14 
2710 12 41 15 
2710 12 41 19 
2710 12 41 34 
2710 12 41 35 
2710 12 41 39 
2710 12 41 94 
2710 12 41 95 
2710 12 41 99 
2710 12 45 12 
2710 12 45 13 
2710 12 45 99 
2710 12 49 12 
2710 12 49 13 
2710 12 49 99 

ікрі аПкежкж єбТС еО 1000 иімТіб 100,0 

2710 20 90 00  ікрі кОнмСлТСгФзмж - " - 100,0 

2710 19 31 01 
2710 19 31 10 
2710 19 31 20 
2710 19 31 30 
2710 19 31 40 
2710 19 35 01 
2710 19 35 10 
2710 19 35 20 
2710 19 35 30 
2710 19 35 40 
2710 19 43 00 
2710 19 46 00 
2710 19 47 10 
2710 19 47 90 
2710 19 48 00 

ВОдзі гжУмжиямж (вОеСРиь) - " - 100,0 
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КСг мСбОТФ 
(лТСгФзоії) евігкС 

е ККМ ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ (лТСгФзоії) евігкС е ККМ ЗДД 

ЛмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ Ф 
мбПТгжХ УФйОХ е Сгжкжоі 

ТПОиіеСбОкСвС мСбОТФ (лТСгФзоії) 

Сгжкжоя бжйіТФ (Са'єй 
Ф иімТОХ, лТжбПгПкжХ 

гС t 15° C) 
УмОбзО 

2710 20 11 00 
2710 20 15 00 
2710 20 17 00 
2710 20 19 00 

2711 12 11 00 
2711 12 19 00 
2711 12 91 00 
2711 12 93 00 
2711 12 94 00 
2711 12 97 00 
2711 13 10 00 
2711 13 30 00 
2711 13 91 00 
2711 13 97 00 
2711 14 00 00 
2711 19 00 00 

ЛзТОлиПкжР вОе (лТСлОк ОаС УФйір лТСлОкФ 
е аФмОкСй) мО ікрі вОеж 

єбТС еО 1000 иімТіб 52,0 

2901 10 00 10 БФмОк, іеСаФмОк єбТС еО 1000 иімТіб 52,0 

3826 00 10 00 
3826 00 90 00 

БіСгжеПиь мО РСвС УФйірі, сС кП йіУмямь 
ОаС йіУмямь йПкр яз 70 йОУ. % кОнмж ОаС 
кОнмСлТСгФзміб, СгПТдОкжХ е аімФйікСекжХ 
лСТіг 

єбТС еО 1000 иімТіб 100,0 

3824 99 96 10 ЙОижбС йСмСТкП ОиьмПТкОмжбкП - " - 100,0 

42. МжйпОУСбС, кО лПТіСг егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і 
СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж мО/ОаС 
еОлТСбОгдПккя бСєккСвС УмОкФ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя Озожекжй лСгОмзСй СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО 
ТПОиіеОоії кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж аТСкьСбОкжХ ОбмСйСаіиіб, сС зиОУжнізФюмьУя еО 
зСгОйж 8702 10 19 90, 8702 90 11 00, 8703 евігкС е ККМ ЗДД, зікоПбжй СмТжйФбОпПй язжХ 
біглСбігкС гС УПТмжнізОмО зікоПбСвС УлСджбОпО ОаС евігкС е ФйСбОйж гСвСбСТФ бжекОпПкС 
лТОбССХСТСккі СТвОкж, ЖікіУмПТУмбС СаСТСкж КзТОїкж, ЗаТСРкі Лжиж КзТОїкж мО ікрі 
біРУьзСбі нСТйФбОккя, гСаТСбСиьпі нСТйФбОккя мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, ФмбСТПкі 
біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж, ікрі УФа’єзмж, сС егіРУкююмь аСТСмьаФ е мПТСТжейСй 
біглСбігкС гС еОзСкФ мО/ОаС аПТФмь ФпОУмь Ф егіРУкПккі еОХСгіб іе еОаПелПпПккя 
кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії 
лТСмж КзТОїкж. 

43. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гії лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ б КзТОїкі, 
кО ОзожекжХ УзиОгОХ, кО язжХ егіРУкюємьУя бжТСакжомбС аіСПмОкСиФ, гСебСияємьУя 
бжТСакжомбС мО еаПТівОккя ікржХ бжгіб УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

44. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, кО лПТіСг гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС, 
кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, бОдзі гжУмжиямж (вОеСРиь) еО зСгОйж евігкС е 
ККМ ЗДД 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30, 2710 19 31 40, 2710 19 35 
01, 2710 19 35 10, 2710 19 35 20, 2710 19 35 30, 2710 19 35 40, 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 
2710 19 47 10, 2710 19 47 90, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00, 2710 
20 19 00, аіСгжеПиь мО РСвС УФйірі (сС кП йіУмямь ОаС йіУмямь йПкр яз 70 йОУ. % кОнмж ОаС 
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кОнмСлТСгФзміб, СгПТдОкжХ е аімФйікСекжХ лСТіг) кО СУкСбі йСкСОизіиькжХ УзиОгкжХ ПніТіб 
джТкжХ зжУиСм еО зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД 3826 00 10 00, 3826 00 90 00 (гОиі Ф оьСйФ лФкзмі 
- бОдзі гжУмжиямж мО аіСгжеПиь), сС бжТСаиПкі б КзТОїкі ОаС ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, СлСгОмзСбФюмьУя Озожекжй лСгОмзСй еО УмОбзСю 0 єбТС еО 1000 иімТіб, язсС 
еОйСбкжзСй мОзСвС лОиькСвС евігкС е ФйСбОйж гСвСбСТФ є ЖікіУмПТУмбС СаСТСкж КзТОїкж. 

Дия ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС ТПОиіеОоії бжТСаиПкжХ б КзТОїкі бОдзжХ 
гжУмжияміб мО аіСгжеПию ійлСТмПТ бОдзжХ гжУмжияміб мО аіСгжеПию (гОиі - ійлСТмПТ) 
СнСТйиює лСгОмзСбжР бПзУПиь Ф мТьСХ лТжйіТкжзОХ, О бжТСакжз бОдзжХ гжУмжияміб мО 
аіСгжеПию (гОиі - бжТСакжз) - Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ. ЙПТржР лТжйіТкжз лСгОмзСбСвС бПзУПия 
лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ (бПзУПиПгПТдОмПия) еО йіУоПекОХСгдПккяй 
ійлСТмПТО ОаС бжТСакжзО, гТФвжР лТжйіТкжз - еОижрОємьУя ійлСТмПТФ ОаС бжТСакжзФ, О 
мТПміР лТжйіТкжз - лСгОємьУя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еО йіУоПй йжмкСвС СнСТйиПккя 
мОзжХ бОдзжХ гжУмжияміб мО аіСгжеПию. 

ЙСгОмзСбжР бПзУПиь бжгОємьУя кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС кО СаУяв 
ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжТСаиПкжХ б КзТОїкі бОдзжХ гжУмжияміб мО 
аіСгжеПию, бжХСгяпж іе УмОбзж, сС бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю 
лФкзмСй 41 оьСвС лігТСегіиФ, мО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ. ДС 
лСгОмзСбСвС бПзУПия гСгОємьУя ТСеТОХФкСз УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ. 

КПОиіеОоія СаУявіб бОдзжХ гжУмжияміб мО аіСгжеПию УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі 
СмТжйОиж Озожекі кОзиОгкі, еОТПєУмТСбОкі б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, іе 
еОекОпПккяй б кжХ ТПзбіежміб лСгОмзСбСвС бПзУПия, бжгОкСвС кО УФйФ ОзожекСвС лСгОмзФ, 
кОТОХСбОкСвС кО мОзі СаУявж, егіРУкюємьУя аПе УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ. 

ЛмТСз, кО язжР бжгОємьУя лСгОмзСбжР бПзУПиь, кП йСдП лПТПбжсФбОмж 180 зОиПкгОТкжХ 
гкіб. 

ЙСгОмзСбжР бПзУПиь йСдП аФмж бжгОкжР ижрП ійлСТмПТСй ОаС бжТСакжзСй - лиОмкжзСй 
лСгОмзФ. 

ВжгОкжР бжТСакжзСй лСгОмзСбжР бПзУПиь є лігУмОбСю гия ТПОиіеОоії бОдзжХ гжУмжияміб 
мО аіСгжеПию іе УлиОмСю ОзожекСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ОаеОоСй лПТржй 
оьСвС лФкзмФ. 

ЙігУмОбСю гия йжмкСвС СнСТйиПккя бОдзжХ гжУмжияміб мО аіСгжеПию, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ійлСТмПТСй іе УлиОмСю ОзожекСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю, 
бУмОкСбиПкСю ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, є лСгОккя мОзжй ійлСТмПТСй гС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, сС егіРУкює йжмкП СнСТйиПккя, Ф лПТПгаОпПкСйФ Жжмкжй 
зСгПзУСй КзТОїкж лСТягзФ еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ зСлії лСгОмзСбСвС бПзУПия, 
беямСвС кО Саиіз зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 

ИаСб'яезж е лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия кП йСдФмь лПТПгОбОмжУя ікржй СУСаОй 
кПеОиПдкС біг їХ беОєйСбігкСУжк е бПзУПиПгОбоПй. 

ЗО зСТжУмФбОккя лСгОмзСбжй бПзУПиПй кП кОТОХСбФюмьУя бігУСмзж ОаС ікрі бжгж лиОмж, 
лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй гия ікржХ бжгіб бПзУПиіб. 

ЙСгОмзСбжР бПзУПиь аПе УлиОмж зСрмОйж еОекОпПкСї б кьСйФ УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ 
лСвОрОємьУя Ф ТОеі лігмбПТгдПккя нОзмФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя бОдзжХ гжУмжияміб мО 
аіСгжеПию лТСмявСй УмТСзФ, кО язжР бжгОкжР мОзжР бПзУПиь, рияХСй ТПєУмТОоії ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ кО СлПТОоії е ТПОиіеОоії бОдзжХ 
гжУмжияміб мО аіСгжеПию ЖікіУмПТУмбФ СаСТСкж КзТОїкж, УзиОгПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ, 
язжР егіРУкює мОзФ ТПОиіеОоію. 

Азожекі кОзиОгкі кО мОзі СлПТОоії УзиОгОюмьУя кО лігУмОбі лПТбжккжХ гСзФйПкміб. 
ЙСгОмзСбжР бПзУПиь аПе УлиОмж зСрмОйж еОекОпПкСї б кьСйФ УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ еО 

СлПТОоіяйж, бжекОпПкжйж ожй лФкзмСй, лСвОрОємьУя кО лігУмОбі зСліР лПТбжккжХ 
гСзФйПкміб мО гСвСбСТіб кО ТПОиіеОоію лОиькСвС, сС лігмбПТгдФюмь ТПОиіеОоію лОиькСвС 
лС бУьСйФ иОкоювФ ТПОиіеОоії лОиькСвС біг бжТСакжзО/ійлСТмПТО гС УФа'єзмО, бжекОпПкСвС 
ожй лФкзмСй, лСгОкжХ гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, мО ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкжХ кО мОзі 
СлПТОоії мО еОТПєУмТСбОкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 
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ЙСгОмзСбжР бПзУПиь аПе УлиОмж зСрмОйж еОекОпПкСї б кьСйФ УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ кО 
СаУявж бмТОпПкжХ бОдзжХ гжУмжияміб мО аіСгжеПию, сС кП лПТПбжсФюмь кСТйОмжбж бмТОм, 
еОмбПТгдПкі КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, лСвОрОємьУя кО лігУмОбі зСліР лПТбжккжХ 
гСзФйПкміб лТС бмТОмж мОзжХ СаУявіб лОиькСвС мО ОзожекжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжХ Ф 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ. 

ЛФйО ОзожекСвС лСгОмзФ, УлиОпПкО бжТСакжзСй/ійлСТмПТСй гС еОзікпПккя УмТСзФ, кО 
язжР бжгОкС лСгОмзСбжР бПзУПиь, бжХСгяпж е СаУявіб бОдзжХ гжУмжияміб мО аіСгжеПию, 
оіиьСбП бжзСТжУмОккя язжХ кП лігмбПТгдПкС, бТОХСбФємьУя бПзУПиПгПТдОмПиПй лТж 
лСвОрПккі лСгОмзСбСвС бПзУПия. МОзО УФйО лСгОмзФ СапжУиюємьУя бжХСгяпж е СаУявФ 
бОдзжХ гжУмжияміб мО аіСгжеПию, оіиьСбП бжзСТжУмОккя язСвС кП лігмбПТгдПкС, мО УмОбзж 
лСгОмзФ, сС бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 41 оьСвС 
лігТСегіиФ, мО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ. 

ВПзУПиПгПТдОмПиь лПТПбіТяє гСзФйПкмж, кОгОкі бжТСакжзСй/ійлСТмПТСй гия лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС бПзУПия, лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя їХ СмТжйОккя. ЗО ТПеФиьмОмОйж 
лПТПбіТзж бПзУПиПгПТдОмПиь лТжРйОє ТірПккя лТС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС бПзУПия ОаС 
лТС егіРУкПккя лТСоПгФТ, лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй. 

К ТОеі язсС лПТПгаОпПкжР ожй лФкзмСй лСгОмзСбжР бПзУПиь кП лСвОрПкС б 
ФУмОкСбиПкжР УмТСз, бПзУПиПгПТдОмПиь лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО 
СУмОккій гкПй УмТСзФ, кО язжР бжгОкС лСгОмзСбжР бПзУПиь, егіРУкює лТСмПУм мОзСвС 
бПзУПия Ф кПлиОмПді евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй мО лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя е гОмж 
бпжкПккя лТСмПУмФ ебПТмОємьУя гС аОкзФ, язжР егіРУкжб ОбОиь бПзУПия, е СлТСмПУмСбОкжй 
лСгОмзСбжй бПзУПиПй. БОкз-ОбОиіУм еСаСб'яеОкжР кП ліекірП СлПТОоіРкСвС гкя, сС кОУмОє 
еО гОмСю ебПТкПккя бПзУПиПгПТдОмПия е СлТСмПУмСбОкжй лСгОмзСбжй бПзУПиПй, 
лПТПзОеОмж УФйФ, еОекОпПкФ б лСгОмзСбСйФ бПзУПиі, бПзУПиПгПТдОмПию. 

К ТОеі бігУФмкСУмі лігмбПТгдПккя Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя 
ійлСТмПТСй ОаС бжТСакжзСй, язі бжгОиж лСгОмзСбжР бПзУПиь, бОдзжХ гжУмжияміб мО 
аіСгжеПию е мОзСвС ійлСТмПТО ОаС бжТСакжзО УлТОбияємьУя рмТОн Ф ТСейіТі 50 бігУСмзіб 
УФйж ОзожекСвС лСгОмзФ, сС СапжУиюємьУя бжХСгяпж е СаУявіб бОдзжХ гжУмжияміб мО 
аіСгжеПию, еО язжйж бігУФмкє лігмбПТгдПккя оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя, мО УмОбзж ОзожекСвС 
лСгОмзФ, бУмОкСбиПкСї лФкзмСй 41 оьСвС лігТСегіиФ. 

ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, бжекОпПкі ожй лФкзмСй, йОюмь лТОбС ТПОиіеСбФбОмж бОдзі 
гжУмжиямж мО аіСгжеПиь ікржй СУСаОй Ф ТОеі УлиОмж ОзожекСвС лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС кО 
СаУявж мОзСвС лОиькСвС, бжХСгяпж іе УмОбзж, сС бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід УмОбзСю, 
бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 41 оьСвС лігТСегіиФ, мО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ОаеОоСй лПТржй 
оьСвС лФкзмФ. 

45. МжйпОУСбС, б ТПзбіежмОХ ОзожекСї кОзиОгкСї, УзиОгПкСї кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ 
лФкзмСй 44 оьСвС лігТСегіиФ, еОекОпОємьУя СекОзО сСгС ТПОиіеОоії лОиькСвС кО ФйСбОХ, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 44 оьСвС лігТСегіиФ, іе еОекОпПккяй ТПзбіежміб лСгОмзСбСвС бПзУПия, 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі егіРУкюбОмжйФмь ТПОиіеОоію бОдзжХ гжУмжияміб мО 
аіСгжеПию еОйСбкжзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 44 оьСвС лігТСегіиФ. 

46. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж мО лТСмявСй 30 гкіб е 
гкя РСвС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя, гия оіиПР еОУмСУФбОккя ТСегіиФ VIII оьСвС КСгПзУФ кП 
ббОдОюмьУя УмОоіСкОТкжйж гдПТПиОйж еОаТФгкПккя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ Ф ліглФкзмі 
14.1.230 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, ПиПзмТСвПкПТОмСТкі ФУмОкСбзж, сС 
зиОУжнізФюмьУя еО зСгСй 8502 евігкС е ККМ ЗДД. 

47. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж мО лТСмявСй 30 гкіб е 
гкя РСвС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя, б гСлСбкПккя гС зТжмПТіїб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 
14.1.6 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, кП є Озожекжй УзиОгСй: 

 лТжйісПккя ОаС мПТжмСТія, Ф мСйФ пжУиі лиОмкжзО ОзожекСвС лСгОмзФ е ТПОиіеОоії 
лОиькСвС, Ф зСдкСйФ (кО зСдкіР) е язжХ еОвОиькО йіУмзіУмь ТСемОрСбОкжХ 
єйкСУмПР гия еаПТівОккя лОиькСвС, язП бжзСТжУмСбФємьУя бжзиюпкС гия 
еОлТОбиПккя ПиПзмТСвПкПТОмСТкжХ ФУмОкСбСз, кП лПТПбжсФє 2000 иімТіб; 
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 лТжйісПккя ОаС мПТжмСТія, Ф мСйФ пжУиі лиОмкжзО ОзожекСвС лСгОмзФ е ТПОиіеОоії 
лОиькСвС, Ф зСдкСйФ (кО зСдкіР) е язжХ бжзСкФюмьУя ФйСбж, еОекОпПкі б ОаеОоі 
гТФвСйФ оьСвС лФкзмФ, мО СгкСпОУкС еаПТівОємьУя ОаС ТПОиіеФємьУя лОиькП Ф 
УлСджбпіР мОТі єйкіУмю гС 5 иімТіб бзиюпкС, СмТжйОкП біг бжТСакжзО ОаС СУСаж, 
язО егіРУкжиО РСвС ТСеижб Ф мОзФ мОТФ. 

ЙІДКИЗДІЙ 6. ИЛИБЙИВИЛМІ ЛЙКАВЙЯЗЗЯ ЙЙАМИ ЗА ЗДЖЙЮ 

1. ЙТСмявСй гії ТОмжнізСбОкжХ ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб (ФвСг) 
КзТОїкж е лжмОкь зСУйіпкСї гіяиькСУмі сСгС УмбСТПккя зСУйіпкСї мПХкізж (бзиюпОюпж 
ОвТПвОмж, УжУмПйж мО їХ зСйлиПзмФюпі гия зСУйіпкжХ зСйлиПзУіб, зСУйіпкжХ ТОзПм-кСУіїб, 
зСУйіпкжХ ОлОТОміб мО кОеПйкжХ УПвйПкміб зСУйіпкжХ УжУмПй), ОиП кП ліекірП 1 Уіпкя 2033 
ТСзФ, ТПежгПкмж - УФа'єзмж зСУйіпкСї гіяиькСУмі, язі СмТжйОиж иіоПкеію кО лТОбС її 
егіРУкПккя мО аПТФмь ФпОУмь Ф ТПОиіеОоії мОзжХ гСвСбСТіб (ФвСг), еО еПйПиькі гіиякзж 
бжТСакжпСвС лТжекОпПккя евігкС е лПТПиізСй, язжР еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж, ебіиькяюмьУя біг УлиОмж еПйПиькСвС лСгОмзФ. 

2. ВжзиюпПкС. 
3. ВжзиюпПкС. 
4. ВжзиюпПкС. 
5. ВжзиюпПкС. 
6. ВУмОкСбжмж, сС ікгПзУ УлСджбпжХ оік еО 2015 Тіз, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия 

бжекОпПккя зСПніоієкмО ікгПзУОоії кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
Фвігь (Тіииі, аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь, УікСдОмПР, лОУСбжс мО лПТПиСвіб), еОУмСУСбФємьУя іе 
екОпПккяй 120 бігУСмзіб. 

7. ДС 1 Уіпкя 2025 ТСзФ ебіиькяюмьУя біг УлиОмж еПйПиькСвС лСгОмзФ УФа'єзмж 
иімОзСаФгФбОккя, сС ліглОгОюмь ліг гію кСТй УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТСебжмСз 
иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі" і егіРУкююмь ТСеТСазФ мО/ОаС бжвСмСбиПккя е зікоПбжй 
УзиОгОккяй иімОиькжХ ОлОТОміб мО гбжвФкіб гС кжХ, зТій еПйПиькжХ гіиякСз, кО язжХ 
ТСемОрСбОкі Са'єзмж УСоіОиькСвС, мСТвСбПиькСвС, УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя мО 
кПлТСйжУиСбСвС аФгібкжомбО. 

8. КУмОкСбжмж, сС ікгПзУ УлСджбпжХ оік еО 2016 Тіз, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия 
бжекОпПккя зСПніоієкмО ікгПзУОоії кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еПйПиь, еОУмСУСбФємьУя іе 
екОпПккяй: 

 гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь (Тіииі, аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь, УікСдОмПР, лОУСбжс 
мО лПТПиСвіб) - 100 бігУСмзіб; 

 гия еПйПиь кПУіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя - 106 бігУСмзіб. 
9. КУмОкСбжмж, сС ікгПзУ УлСджбпжХ оік, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия бжекОпПккя 

зСПніоієкмО ікгПзУОоії кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еПйПиь, еОУмСУСбФємьУя іе екОпПккяй 
100 бігУСмзіб: 

 еО 2017 - 2022 ТСзж - гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь (Тіииі, аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь, 
УікСдОмПР, лОУСбжс мО лПТПиСвіб); 

 еО 2017 - 2020 ТСзж - гия еПйПиь кОУПиПкжХ лФкзміб мО ікржХ еПйПиь 
кПУіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя. 

10. К ТОеі язсС СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя 
кП лТжРкяиж ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя УмОбСз еПйПиькСвС лСгОмзФ (зТій еПйПиь 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя) кО 2020 Тіз, мОзжР лСгОмСз гС лТжРкяммя 
біглСбігкСвС ТірПккя УлиОпФємьУя біглСбігкС гС кСТй оьСвС КСгПзУФ іе еОУмСУФбОккяй 
УмОбзж Ф ТСейіТі 0,01 бігУСмзО кСТйОмжбкС вТСрСбСї Соікзж еПйПиькСї гіиякзж. 

11. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2035 ТСзФ, ФУмОкСбжмж, сС б пОУмжкі лиОмж еО еПйию еО 
еПйПиькі гіиякзж, кСТйОмжбкФ вТСрСбФ СоікзФ язжХ лТСбПгПкС, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б 
ТОйзОХ ТПОиіеОоії ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж (зТій ікбПУмжоіРкжХ 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 784 gazeta.vobu.ua 
 

лТСПзміб Ф УнПТОХ гСаФбОккя е йПмСю лСгОиьрСї лПТПТСазж мО/ОаС еаОвОпПккя зСТжУкжХ 
зСлОижк) біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе 
екОпкжйж ікбПУмжоіяйж б КзТОїкі", СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя йСдФмь: 

 бУмОкСбиюбОмж УмОбзж еПйПиькСвС лСгОмзФ мО СТПкгкФ лиОмФ еО еПйиі гПТдОбкСї мО 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі б ТСейіТі, йПкрСйФ кід ТСейіТ еПйПиькСвС лСгОмзФ, 
бУмОкСбиПкжР ТірПккяй біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя гия лПбкСї 
зОмПвСТії еПйПиь, сС УлиОпФємьУя кО біглСбігкіР мПТжмСТії; 

 ебіиькямж біг УлиОмж еПйПиькСвС лСгОмзФ. 
ДС мОзжХ ТірПкь СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя мО/ОаС ТірПкь лТС бкПУПккя ейік гС 

мОзжХ ТірПкь кП еОУмСУСбФюмьУя бжйСвж ліглФкзмФ 4.1.9 лФкзмФ 4.1 мО лФкзмФ 4.5 УмОммі 4, 
ліглФкзміб 12.3.3, 12.3.4 і 12.3.7 лФкзмФ 12.3, ліглФкзмФ 12.4.3 лФкзмФ 12.4 мО лФкзмФ 12.5 УмОммі 
12 оьСвС КСгПзУФ мО ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОУОгж гПТдОбкСї ТПвФиямСТкСї лСиімжзж Ф УнПТі 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі". 

ЗОвОиькО УФйО бжбіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя зСрміб (УФй лСгОмзФ, сС кП УлиОпФюмьУя 
гС аюгдПмФ мО еОижрОюмьУя Ф ТСелСТягдПккі лиОмкжзО лСгОмзФ - ікбПУмСТО іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж) бТОХСбФємьУя Ф УзиОгі еОвОиькСвС СаУявФ лПТПгаОпПкСї УлПоіОиькжй 
ікбПУмжоіРкжй гСвСбСТСй гПТдОбкСї лігмТжйзж ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж, язО кОгОємьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ 
ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж б КзТОїкі". 

К ТОеі гСУявкПккя еОвОиькСвС СаУявФ гПТдОбкСї лігмТжйзж ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ іе 
екОпкжйж ікбПУмжоіяйж лиОмкжз лСгОмзФ - ікбПУмСТ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж лСпжкОюпж е 
зОиПкгОТкСвС йіУяоя, б язСйФ гСУявкФмС еОекОпПкжР СаУяв, бмТОпОє лТОбС кО еОУмСУФбОккя 
ліиьвж, бжекОпПкСї ожй лФкзмСй. 

ЙТж гСУявкПккі еОвОиькСвС СаУявФ гПТдОбкСї лігмТжйзж ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ іе 
екОпкжйж ікбПУмжоіяйж лТСмявСй ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ лиОмкжз лСгОмзФ - 
ікбПУмСТ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж еСаСб'яеОкжР лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж 
бкПУПккя біглСбігкСї ікнСТйОоії гС ТПєУмТФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж лСгОмж ФмСпкююпФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію еО мОзжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) 
лПТіСг, б язіР еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя іе УлиОмж лиОмж еО еПйию еО лПТіСг 
лСпжкОюпж е зОиПкгОТкСвС йіУяоя, б язСйФ гСУявкФмС еОвОиькСвС СаУявФ гПТдОбкСї 
лігмТжйзж ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж. 

ЙТж оьСйФ гС гОмж бкПУПккя ейік гС гСвСбСТіб СТПкгж еПйПиькжХ гіиякСз, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б ТОйзОХ ТПОиіеОоії ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж, Ф 
еб'яезФ е гСУявкПккяй еОвОиькСвС СаУявФ гПТдОбкСї лігмТжйзж ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ іе 
екОпкжйж ікбПУмжоіяйж ТСейіТ СТПкгкСї лиОмж гия кОТОХФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е 
СТПкгкСї лиОмж бжекОпОємьУя еО лТОбжиОйж, бжекОпПкжйж лФкзмСй 288.5 УмОммі 288 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ОмТОнкі УОкзоії мО лПкя, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй еО еОкждПккя лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя е лиОмж еО еПйию, еО лПТіСг лСпжкОюпж е гОмж гСУявкПккя еОвОиькСвС СаУявФ 
гПТдОбкСї лігмТжйзж ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж гС гОмж бкПУПккя 
біглСбігкСї ікнСТйОоії гС ТПєУмТФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж сСгС 
гСУявкПккя еОвОиькСвС СаУявФ мОзСї лігмТжйзж, кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ЙТжРкяммя СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя ТірПкь біглСбігкС гС ОаеОоФ лПТрСвС 
оьСвС лФкзмФ егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй бжйСв ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ 
ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж б КзТОїкі" сСгС СайПдПккя еОвОиькСвС 
СаУявФ гПТдОбкСї лігмТжйзж ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж мО лСиСдПкь 
біглСбігкжХ УлПоіОиькжХ ікбПУмжоіРкжХ гСвСбСТіб, ФзиОгПкжХ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж б КзТОїкі". 

12. КУмОкСбжмж, сС Ф 2022 ТСоі ікнСТйОоія сСгС ТірПкь СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, лТжРкямжХ гС 1 Уіпкя 2022 ТСзФ, лТС бжгіиПккя еПйПиькжХ гіиякСз Ф кОмФТі 
(кО йіУоПбСУмі) биОУкжзОй еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), лПТПгаОпПкО лФкзмСй 284.5 УмОммі 284 
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оьСвС КСгПзУФ, кОгОємьУя біглСбігкСйФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй 
мОзжХ еПйПиькжХ гіиякСз Ф УмТСз гС 1 ижлкя 2022 ТСзФ. 

ЗОТОХФбОккя ніежпкжй СУСаОй УФй еПйПиькСвС лСгОмзФ кО лігУмОбі ТірПкь, еОекОпПкжХ б 
ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, лТСбСгжмьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж еО 
йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькСї гіиякзж, язі кОгУжиОюмь (бТФпОюмь) лиОмкжзСбі лСгОмзСбП 
лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС бкПУПккя лСгОмзФ гС 1 дСбмкя 2022 ТСзФ. ЗПйПиькжР лСгОмСз 
ніежпкжйж СУСаОйж УлиОпФємьУя лТСмявСй 60 гкіб е гкя бТФпПккя лСгОмзСбСвС 
лСбігСйиПккя-ТірПккя. 

ЙПТржй ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй гия кОТОХФбОккя еПйПиькСвС лСгОмзФ еО 
еПйПиькі гіиякзж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі кО лігУмОбі ТірПкь СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя лТС бжгіиПккя еПйПиькСї гіиякзж Ф кОмФТі (кО йіУоПбСУмі) биОУкжзФ 
еПйПиькСї пОУмзж (лОю), лТжРкямжХ гС 1 Уіпкя 2022 ТСзФ, ббОдОємьУя 2022 Тіз. 

ЗОТОХФбОккя ніежпкжй СУСаОй УФй еПйПиькСвС лСгОмзФ кО лігУмОбі ТірПкь, еОекОпПкжХ б 
ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, еОбПТрФємьУя ебімкжй (лСгОмзСбжй) лПТіСгСй, сС лПТПгФє 
УмТСзФ, бжекОпПкСйФ пОУмжкСю пПмбПТмСю УмОммі 13 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лСТягСз бжгіиПккя 
б кОмФТі (кО йіУоПбСУмі) еПйПиькжХ гіиякСз биОУкжзОй еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб)" гия 
СнСТйиПккя лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ (е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь пОУмжкж 
рСУмСї еОекОпПкСї УмОммі). 

ЙІДКИЗДІЙ 7. ИЛИБЙИВИЛМІ ЙИКЯДКК ЙИВДКЗДЗЗЯ МИКГИВИН 
ЙАМДЗМІВ 

1. МСТвСбі лОмПкмж, бжгОкі евігкС е бжйСвОйж ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лОмПкмФбОккя гПязжХ 
бжгіб ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі", УмТСз гії язжХ кП еОзікпжбУя кО йСйПкм кОаТОккя 
пжккСУмі ожй КСгПзУСй, лігиявОюмь лСбПТкПккю гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб еО йіУоПй їХ 
лТжгаОккя Ф мТжйіУяпкжР УмТСз (ОиП кП ліекірП еОзікпПккя УмТСзФ їХ гії). 

2. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя кПУФмь біглСбігОиькіУмь еО гСмТжйОккя лСТягзФ 
бжзСТжУмОккя мСТвСбжХ лОмПкміб, бжгОкжХ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лОмПкмФбОккя 
гПязжХ бжгіб ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі", мО еО гСмТжйОккя УмТСзФ УлиОмж еО кжХ, 
лПТПгаОпПкФ виОбСю 11 ТСегіиФ II оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі лСТФржиж лСТягСз СмТжйОккя мО бжзСТжУмОккя 
мСТвСбСвС лОмПкмФ еО лПТіСг гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, кПУФмь біглСбігОиькіУмь б лСТягзФ мО кО 
ФйСбОХ, сС гіяиж гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ. 

ЙІДКИЗДІЙ 8. ИЛИБЙИВИЛМІ ЛЙКАВЙЯЗЗЯ ЄДИЗИГИ ЙИДАМКК МА 
ЛІКЛИВАЗИГИ ЙИДАМКК 

1. ВУмОкСбжмж, сС е 1 Уіпкя 2011 ТСзФ гС бкПУПккя ейік гС ТСегіиФ XIV ЙСгОмзСбСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж б пОУмжкі СлСгОмзФбОккя УФа'єзміб йОиСвС ліглТжєйкжомбО КзОе 
ЙТПежгПкмО КзТОїкж біг 3 ижлкя 1998 ТСзФ № 727 "ЙТС УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, 
СаиізФ мО ебімкСУмі УФа'єзміб йОиСвС ліглТжєйкжомбО" (е кОУмФлкжйж ейікОйж) мО ОаеОож 
рСУмжР - гбОгоямь бСУьйжР лФкзмФ 1 УмОммі 14 ТСегіиФ IV ДПзТПмФ КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж 
біг 26 вТФгкя 1992 ТСзФ № 13-92 "ЙТС лТжаФмзСбжР лСгОмСз е вТСйОгяк" еОУмСУСбФюмьУя е 
ФТОХФбОккяй мОзжХ СУСаижбСУмПР: 

1) лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ кП є лиОмкжзОйж мОзжХ лСгОмзіб і еаСТіб, бжекОпПкжХ 
ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж: 

О) лСгОмСз кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб; 
а) лСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа (гия ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб); 
б) лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь е СлПТОоіР е лСУмОпОккя мСбОТіб мО лСУиФв, йіУоП кОгОккя 

язжХ ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, еО бжкямзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС 
УлиОпФємьУя юТжгжпкжйж СУСаОйж, язі СаТОиж УмОбзФ СлСгОмзФбОккя 6 бігУСмзіб; 
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в) еПйПиькжР лСгОмСз, зТій еПйПиькСвС лСгОмзФ еО еПйПиькі гіиякзж, сС кП 
бжзСТжУмСбФюмьУя гия бПгПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі; 

ґ) лиОмО еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж; 
г) еаіТ еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж; 
П) еаіТ еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб; 
є) еаіТ еО лТСбОгдПккя гПязжХ бжгіб ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі; 
2) кОТОХФбОккя, СапжУиПккя мО УлиОмО єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП 

УСоіОиькП УмТОХФбОккя егіРУкююмьУя УФа'єзмОйж йОиСвС ліглТжєйкжомбО, язі УлиОпФюмь 
єгжкжР лСгОмСз біглСбігкС гС КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж біг 3 ижлкя 1998 ТСзФ № 727 "ЙТС 
УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, СаиізФ мО ебімкСУмі УФа'єзміб йОиСвС ліглТжєйкжомбО" (е 
кОУмФлкжйж ейікОйж) ОаС нізУСбОкжР лСгОмСз біглСбігкС гС ОаеОоіб рСУмСвС - гбОгоямь 
бСУьйСвС лФкзмФ 1 УмОммі 14 ТСегіиФ IV ДПзТПмФ КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж біг 26 вТФгкя 
1992 ТСзФ № 13-92 "ЙТС лТжаФмзСбжР лСгОмСз е вТСйОгяк", Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС еаіТ мО Саиіз єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 
УмТОХФбОккя"; 

3) єгжкжР лСгОмСз ОаС нізУСбОкжР лСгОмСз УлиОпФємьУя кО ТОХФкСз біглСбігкСвС 
аюгдПмФ б ТСейіТі пОУмжкж єгжкСвС лСгОмзФ ОаС нізУСбОкСвС лСгОмзФ, сС лігиявОюмь 
лПТПТОХФбОккю гС ожХ аюгдПміб біглСбігкС гС кСТй КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж біг 3 ижлкя 
1998 ТСзФ № 727 "ЙТС УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, СаиізФ мО ебімкСУмі УФа'єзміб 
йОиСвС ліглТжєйкжомбО" (е кОУмФлкжйж ейікОйж) мО ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ДПзТПмФ КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж "ЙТС лТжаФмзСбжР лСгОмСз е вТСйОгяк" (ВігСйСУмі 
ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1998 Т., № 30 - 31, Ум. 195) (зТій єгжкСвС лСгОмзФ, язжР УлиОпФємьУя 
Ф Уіпкі 2011 ТСзФ еО СУмОккіР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг 2010 ТСзФ). ЙТж оьСйФ ТСелСгіи 
зСрміб єгжкСвС лСгОмзФ ОаС нізУСбОкСвС лСгОмзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП 
УСоіОиькП УмТОХФбОккя мО/ОаС гС ЙПкУіРкСвС нСкгФ КзТОїкж ДПТдОбкжй зОекОпПРУмбСй 
КзТОїкж кП егіРУкюємьУя; 

4) еОТОХФбОккя гС аюгдПміб мО нСкгіб еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС 
УмТОХФбОккя (Ф мСйФ пжУиі лПкУіРкСвС УмТОХФбОккя) єгжкСвС лСгОмзФ, язжР УлиОпФємьУя Ф 
Уіпкі 2011 ТСзФ еО СУмОккіР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг 2010 ТСзФ, егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ 
мО кО ФйСбОХ, язі гіяиж гС 1 Уіпкя 2011 ТСзФ; 

5) лСбПТкПккя УФй єгжкСвС лСгОмзФ мО нізУСбОкСвС лСгОмзФ, язі аФиж УлиОпПкі гС 1 Уіпкя 
2011 ТСзФ лСйжизСбС ОаС кОгйіТФ, О мОзСд еОТОХФбОккя УФй лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ, 
сС УнСТйФбОбУя УмОкСй кО 31 вТФгкя 2010 ТСзФ, егіРУкююмьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ е 
ФТОХФбОккяй оьСвС лігТСегіиФ; 

6) Ф ТОеі лСбПТкПккя ОбОкУіб (ікржХ лиОмПдіб), СмТжйОкжХ б лПТіСг лПТПаФбОккя лиОмкжзО 
лСгОмзіб кО УлТСсПкіР УжУмПйі СлСгОмзФбОккя, е язжХ аФб УлиОпПкжР єгжкжР лСгОмСз, кО 
УФйФ мОзСвС лСбПТкПккя бігаФбОємьУя зСТжвФбОккя УФйж бжТФпзж біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії 
(мСбОТіб, ТСаім, лСУиФв) Ф біглСбігкСУмі е зСТжвФбОккяй УФйж єгжкСвС лСгОмзФ б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

2. КУмОкСбжмж, сС кСТйж ліглФкзмФ 2 лФкзмФ 293.4 УмОммі 293 мО ліглФкзмФ 7 ліглФкзмФ 
298.2.3 лФкзмФ 298.2 УмОммі 298 оьСвС КСгПзУФ Ф 2012 ТСоі кП еОУмСУСбФюмьУя. 

3. ЗП є лігУмОбСю гия лТжРкяммя зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф 2012 ТСоі ТірПккя лТС 
бігйСбФ Ф бжгОпі ніежпкіР СУСаі - ліглТжєйою УбігСомбО лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ 
кОябкіУмь Ф мОзСї СУСаж кО гПкь лСгОккя еОябж лТС еОУмСУФбОккя УлТСсПкСї УжУмПйж 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСбСвС аСТвФ е єгжкСвС і нізУСбОкСвС лСгОмзіб, язжР бжкжз еО 
кОУиігзОйж СаиізФ б лСгОмзСбжХ СТвОкОХ Ф июмСйФ 2011 ТСзФ, О мОзСд лСгОмзСбСвС аСТвФ, 
язжР бжкжз е єгжкСвС лСгОмзФ еО УіпПкь 2012 ТСзФ. 

4. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї - рСУмСї вТФл, язі лПТПаФбОиж кО СаиізФ б 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ, е 1 Уіпкя 2015 ТСзФ ббОдОюмьУя лиОмкжзОйж 
єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж біглСбігкС гС кСТй виОбж 1 ТСегіиФ XIV оьСвС КСгПзУФ. 

5. КУмОкСбжмж, сС ікгПзУ УлСджбпжХ оік гия оіиПР СлСгОмзФбОккя єгжкжй лСгОмзСй 
пПмбПТмСї вТФлж еОУмСУСбФємьУя іе екОпПккяй 100 бігУСмзіб: 
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 гия бжекОпПккя зСПніоієкмО ікгПзУОоії кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь (Тіииі, УікСдОмПР, лОУСбжс і аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь) еО 
2015 мО 2017 - 2022 ТСзж; 

 гия бжекОпПккя зСПніоієкмО ікгПзУОоії кСТйОмжбкСї вТСрСбСї Соікзж еПйПиь бСгкСвС 
нСкгФ (бкФмТіркіХ бСгСРй, СеПТ, УмОбзіб, бСгСУХСбжс) еО 2015 мО 2017 - 2020 ТСзж. 

6. ДС УзиОгФ гСХСгФ лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ - юТжгжпкСї СУСаж кП бзиюпОємьУя УФйО 
зСрміб, язО кОгіРриО яз СгкСТОеСбО зСйлПкУОоія УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя, біглСбігкС гС 
УмОммі 4 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УСоіОиькФ лігмТжйзФ еОУмТОХСбОкжХ СУіа мО УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя кО лПТіСг егіРУкПккя СайПдФбОиькжХ лТСмжПлігПйіпкжХ еОХСгіб, 
еОлТСбОгдПкжХ е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї 
ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2". 

61. ДС УзиОгФ гСХСгФ лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - мТПмьСї вТФл кП бзиюпОюмьУя 
УФйж гСХСгіб, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ Ф бжвиягі пОУмзСбСї ОаС лСбкСї зСйлПкУОоії 
бігУСмзСбжХ (лТСоПкмкжХ) УмОбСз, язО бжлиОпФємьУя б ТОйзОХ аюгдПмкСї лТСвТОйж 
"ЗОаПелПпПккя нФкзоіСкФбОккя ЛСкгФ ТСебжмзФ ліглТжєйкжомбО" мО гПТдОбкСї лТСвТОйж 
блТСбОгдПккя нікОкУСбС-зТПгжмкжХ йПХОкіейіб еОаПелПпПккя вТСйОгяк джмиСй кО ФйСбОХ, 
бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, О мОзСд УФйж зСрміб, СмТжйОкжХ лиОмкжзСй 
лСгОмзФ кО аПелСбСТСмкіР СУкСбі біг ЛСкгФ ТСебжмзФ іккСбОоіР. 

7. ДС УзиОгФ гСХСгФ лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ - ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя кП 
бзиюпОємьУя УФйО зСрміб, язО кОгіРриО яз СгкСТОеСбО йОмПТіОиькО гСлСйСвО 
еОУмТОХСбОкжй СУСаОй, сС бжлиОпФємьУя мОзСйФ лиОмкжзФ еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ біглСбігкС гС УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УСоіОиькФ лігмТжйзФ еОУмТОХСбОкжХ 
СУіа мО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя кО лПТіСг егіРУкПккя СайПдФбОиькжХ лТСмжПлігПйіпкжХ 
еОХСгіб, еОлТСбОгдПкжХ е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж вСУмТСї 
ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2". 

8. КУмОкСбжмж, сС Ф пОУмжкі ТПвФиюбОккя лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж 
ліглФкзм 4 лФкзмФ 291.4, ліглФкзмж 291.4.3 - 291.4.7 лФкзмФ 291.4, лФкзм 291.51 УмОммі 291, 
УмОммя 2921, лФкзм 293.9 УмОммі 293, лФкзм 294.1 УмОммі 294, ОаеОо гТФвжР лФкзмФ 294.4 УмОммі 
294, лФкзм 295.9 УмОммі 295, ліглФкзм 2 лФкзмФ 297.1 УмОммі 297, ліглФкзмж 3 і 4 лФкзмФ 297.1 
УмОммі 297, ліглФкзм 5 лФкзмФ 297.1 УмОммі 297, лФкзм 297.4 УмОммі 297, лФкзмж 298.8 мО 298.9 
УмОммі 298, ліглФкзмж 4 і 5 лФкзмФ 299.10 УмОммі 299, ОаеОо гТФвжР лФкзмФ 299.11 УмОммі 299 
гіюмь мжйпОУСбС мО бмТОпОюмь пжккіУмь е 1 Уіпкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ТСзСй кОаТОккя 
пжккСУмі еОзСкСй КзТОїкж сСгС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ОвТСлТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ 
КзТОїкж е ФТОХФбОккяй ЛліиькСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лСиімжзж ЄбТСлПРУьзСвС ЛСюеФ Ф 
ТСеТіеі кОгОккя гПТдОбкСї гСлСйСвж і ТСебжмзФ УіиьУьзжХ мПТжмСТіР. 

9. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, е 1 збімкя 2022 ТСзФ гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя 
бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, лСиСдПккя ТСегіиФ XIV ЙСгОмзСбСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж еОУмСУСбФюмьУя е ФТОХФбОккяй мОзжХ СУСаижбСУмПР: 

9.1. Ліежпкі СУСаж - ліглТжєйоі - лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї мО гТФвСї вТФлж йОюмь 
лТОбС кП УлиОпФбОмж єгжкжР лСгОмСз. 

ЙТж оьСйФ мОзжйж СУСаОйж гПзиОТОоія лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ - ніежпкСї СУСаж - 
ліглТжєйоя кП еОлСбкюємьУя еО лПТіСг, б язСйФ біглСбігкС гС ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС 
ліглФкзмФ єгжкжР лСгОмСз кП УлиОпФбОбУя. 

9.2. ЙиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж йСдФмь аФмж ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі 
мО юТжгжпкі СУСаж - УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя аФгь-язСї СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї нСТйж. 

ДС мОзжХ СУіа кП еОУмСУСбФємьУя СайПдПккя сСгС СаУявФ гСХСгФ мО зіиьзСУмі СУіа, язі 
лПТПаФбОюмь е кжйж Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ. 

9.3. ЙиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язі бжзСТжУмСбФюмь СУСаижбСУмі 
СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкі ожй лФкзмСй, аПе ФТОХФбОккя СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ 
лФкзмСй 291.5 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ, кП йСдФмь аФмж: 

1) УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя (юТжгжпкі СУСаж мО ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі), язі 
егіРУкююмь: 
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 ОаеОо мТПміР бжзиюпПкС;; 
 гіяиькіУмь е СТвОкіеОоії, лТСбПгПккя ОеОТмкжХ івСТ, иСмПТПР (зТій ТСелСбУюгдПккя 

иСмПТПР), лОТі (аФзйПзПТУьзП лОТі, лОТі мСмОиіеОмСТО); 
 Сайік ікСеПйкСї бОиюмж; 
 бжТСакжомбС, ПзУлСТм, ійлСТм, лТСгОд лігОзожекжХ мСбОТіб (зТій ТСегТіакСвС 

лТСгОдФ лОижбкС-йОУмжиькжХ йОмПТіОиіб б єйкСУмяХ гС 20 иімТіб, ТСегТіакСї мСТвібиі 
лігОзожекжйж мСбОТОйж); 

 бжгСаФмСз, ТПОиіеОоію зСТжУкжХ зСлОижк (зТій бжгСаФбОккя лігеПйкжХ мО 
лСбПТХкПбжХ бСг ліглТжєйУмбОйж, язі кОгОюмь лСУиФвж оПкмТОиіеСбОкСвС 
бСгСлСУмОпОккя мО бСгСбігбПгПккя); 

2) УмТОХСбі (лПТПУмТОХСбі) аТСзПТж, аОкзж, зТПгжмкі Уліизж, иСйаОТгж, иіежквСбі зСйлОкії, 
гСбіТпі мСбОТжУмбО, УмТОХСбі зСйлОкії, ФУмОкСбж кОзСлжпФбОиькСвС лПкУіРкСвС 
еОаПелПпПккя, ікбПУмжоіРкі нСкгж і зСйлОкії, ікрі нікОкУСбі ФУмОкСбж, бжекОпПкі еОзСкСй; 
ТПєУмТОмСТж оіккжХ лОлПТіб; 

3) лТПгУмОбкжомбО, ніиії, біггіиПккя мО ікрі бігСзТПйиПкі лігТСегіиж юТжгжпкСї СУСаж, 
язО кП є лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ; 

4) ніежпкі мО юТжгжпкі СУСаж - кПТПежгПкмж. 
9.4. ВігУСмзСбО УмОбзО єгжкСвС лСгОмзФ гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язі 

бжзСТжУмСбФюмь СУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкі ожй лФкзмСй, бУмОкСбиюємьУя Ф 
ТСейіТі 2 бігУСмзж гСХСгФ, бжекОпПкСвС біглСбігкС гС УмОммі 292 оьСвС КСгПзУФ. 

9.5. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язі бжзСТжУмСбФюмь СУСаижбСУмі 
СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкі ожй лФкзмСй, ебіиькяюмьУя біг СаСб’яезФ кОТОХФбОккя мО 
УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО СлПТОоіяйж е лСУмОпОккя мСбОТіб, ТСаім мО лСУиФв, 
йіУоП лСУмОпОккя язжХ ТСемОрСбОкП кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, О мОзСд біг лСгОккя 
лСгОмзСбСї ебімкСУмі е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, О їХ ТПєУмТОоія лиОмкжзСй лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь є лТжеФлжкПкСю. 

Аае. 2 бжзиюпПкС. 
Йіг лТжеФлжкПккяй ТПєУмТОоії лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь гия оіиПР оьСвС 

лФкзмФ ТСеФйіємьУя, сС гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язі бжзСТжУмСбФюмь 
СУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкі ожй лФкзмСй, лТжеФлжкяюмьУя лТОбО мО СаСб’яезж, 
бУмОкСбиПкі ТСегіиСй V мО лігТСегіиСй 2 ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ (Ф мСйФ пжУиі сСгС 
нСТйФбОккя лСгОмзСбСю зТПгжмФ) кО лПТіСг бжзСТжУмОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, 
бУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй. 

ИлПТОоії, егіРУкПкі лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язжР бжзСТжУмСбФє 
СУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкі ожй лФкзмСй, ббОдОюмьУя мОзжйж, сС кП є 
Са’єзмСй СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь. 

Дия СУіа, ТПєУмТОоія язжХ лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь є лТжеФлжкПкСю 
біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, СаТОХФкСз лСзОекжзіб, бжекОпПкжХ УмОммПю 2001 оьСвС КСгПзУФ, 
лТжеФлжкяємьУя кО лПТіСг бжзСТжУмОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкжХ ожй 
лФкзмСй. 

ЗП бТОХСбФюмьУя б СаТОХФкзФ лСзОекжзО ∑ЗОзиИмТ УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО 
СмТжйОкжйж лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лСгОмзСбжйж кОзиОгкжйж мО/ОаС 
ТСеТОХФкзОйж зСТжвФбОккя гС мОзжХ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, еОТПєУмТСбОкжйж б ЄгжкСйФ 
ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, сС УзиОгПкі еО СлПТОоіяйж, гОмО бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ 
еСаСб’яеОкь еО язжйж лТжлОгОє (лТжлОгОиО) кО лПТіСг, лТСмявСй язСю лиОмкжз лСгОмзФ 
еОУмСУСбФбОб УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР 
СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй. 

9.6. ЙСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг гия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язі 
бжзСТжУмСбФюмь СУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкі ожй лФкзмСй, гСТібкює 
зОиПкгОТкСйФ йіУяою. 

ЛФйО лСгОмзСбСвС еСаСб’яеОккя, еОекОпПкО лиОмкжзСй лСгОмзФ б лСгОкіР кжй 
лСгОмзСбіР гПзиОТОоії, лігиявОє УлиОмі лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 789 gazeta.vobu.ua 
 

СУмОккій гкПй біглСбігкСвС вТОкжпкСвС УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС ліглФкзмСй 9.7 оьСвС лФкзмФ 
гия лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії. 

9.7. ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язі бжзСТжУмСбФюмь СУСаижбСУмі 
СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкі ожй лФкзмСй, лСгОюмь гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСгОмзСбФ 
гПзиОТОоію лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі гия йіУяпкСвС лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) лПТіСгФ, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожХ лФкзмСй. 

ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж – ніежпкі СУСаж, язі бжзСТжУмСбФюмь 
СУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкі ожй лФкзмСй, — Ф ТОеі бжекОпПккя єгжкСвС 
УСоіОиькСвС бкПУзФ лСгОюмь ебімкіУмь еО ебімкжР лПТіСг – вТФгПкь яз лСгОмзСбФ гПзиОТОоію 
лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ еО IV збОТмОи лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, С язіР ТСеТОХСбФюмь 
еСаСб’яеОккя лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ кОТСУмОюпжй лігУФйзСй мО еОекОпОюмь бігСйСУмі 
лТС УФйж єгжкСвС бкПУзФ, кОТОХСбОкСвС, СапжУиПкСю і УлиОпПкСю б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
еОзСкСй гия гОкСї зОмПвСТії лиОмкжзіб. 

ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язі бжзСТжУмСбФюмь СУСаижбСУмі 
СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкі ожй лФкзмСй, сС еСаСб’яеОкі бжекОпжмж еОвОиькП йікійОиькП 
лСгОмзСбП еСаСб’яеОккя лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ, лСгОюмь ебімкіУмь еО ебімкжР лПТіСг – 
вТФгПкь яз лСгОмзСбФ гПзиОТОоію лиОмкжзО єгжкСю лСгОмзФ еО IV збОТмОи лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) ТСзФ, б язіР ТСеТОХСбФюмь еСаСб’яеОккя лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ кОТСУмОюпжй 
лігУФйзСй, еОвОиькП йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб’яеОккя. 

9.8. Дия СаТОккя ОаС лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя лиОмкжзСй е 
СУСаижбСУмяйж, бУмОкСбиПкжйж ожй лФкзмСй, УФа’єзм вСУлСгОТюбОккя лСгОє гС 
зСкмТСиююпСю СТвОкФ еОябФ. ЙТж оьСйФ гС еОябж кП гСгОУмьУя ТСеТОХФкСз гСХСгФ еО 
лСлПТПгкіР зОиПкгОТкжР Тіз. 

ЛФа’єзм вСУлСгОТюбОккя ббОдОємьУя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж е 
СУСаижбСУмяйж, бУмОкСбиПкжйж ожй лФкзмСй: 

 е 1 збімкя 2022 ТСзФ — Ф ТОеі лСгОккя еОябж гС 1 збімкя 2022 ТСзФ; 
 е кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя ліУия лСгОккя еОябж — Ф ТОеі лСгОккя еОябж лСпжкОюпж е 

1 збімкя 2022 ТСзФ. 
ЗОТПєУмТСбОкі б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ УФа’єзмж вСУлСгОТюбОккя 

(кСбСУмбСТПкі), язі лТСмявСй 10 гкіб е гкя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лСгОиж еОябФ лТС СаТОккя 
УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, 
бУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй, ббОдОюмьУя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж е гкя 
їХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

9.9. ЙіУия лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО мПТжмСТії 
КзТОїкж лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язі кО гПкь лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя 
бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж бжзСТжУмСбФбОиж СУСаижбСУмі 
СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкі ожй лФкзмСй, е лПТрСвС гкя йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй 
лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, 
бмТОпОюмь лТОбС кО бжзСТжУмОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, лПТПгаОпПкжХ ожй 
лФкзмСй, і ОбмСйОмжпкС ббОдОюмьУя мОзжйж, сС еОУмСУСбФюмь УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, кО 
язіР мОзі лиОмкжзж лСгОмзФ лПТПаФбОиж гС СаТОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, 
лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй. 

ЙиОмкжз лСгОмзФ йОє лТОбС УОйСУміРкС (рияХСй лСгОккя еОябж) бігйСбжмжУя біг 
бжзСТжУмОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй, е лПТрСвС гкя 
йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, Ф язСйФ лТжРкямС мОзП ТірПккя. К мОзСйФ ТОеі лиОмкжз 
лСгОмзіб ббОдОємьУя мОзжй, сС еОУмСУСбФє УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, кО язіР бік лПТПаФбОб 
гС СаТОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй, зТій бжлОгзФ, язсС Ф 
еОябі лТС бігйСбФ біг бжзСТжУмОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, лПТПгаОпПкжХ ожй 
лФкзмСй, лиОмкжз лСгОмзФ еОекОпжб лТС лПТПХіг кО УлиОмФ ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб. 

ДС лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі бігйСбжижУя біг бжзСТжУмОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, 
лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй, лСиСдПккя ліглФкзмФ 298.8.8 лФкзмФ 298.8 УмОммі 298 оьСвС 
КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 
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ЗСбСФмбСТПкі УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі аОдОюмь СаТОмж УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй, 
лСгОюмь еОябФ еО еОвОиькСю лТСоПгФТСю, лПТПгаОпПкСю ожй КСгПзУСй. 

ЗО мСбОТОй ж/лСУиФвОйж, кПСаСТСмкжйж ОзмжбОйж, лТжгаОкжйж/бжвСмСбиПкжйж е 
лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь гС лСпОмзФ еОУмСУФбОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, 
бУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй, язі бжзСТжУмОкі (лСУмОбиПкі, ТПОиіеСбОкі) лиОмкжзСй єгжкСвС 
лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж б лПТіСг еОУмСУФбОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкжХ 
ожй лФкзмСй, б СлПТОоіяХ, сС кП є Са’єзмСй СлСгОмзФбОккя, лиОмкжз лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь еСаСб’яеОкжР кП ліекірП СУмОккьСвС гкя ебімкСвС лПТіСгФ, б язСйФ егіРУкПкС 
бігкСбиПккя РСвС ТПєУмТОоії лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, кОТОХФбОмж лСгОмзСбі 
еСаСб’яеОккя біглСбігкС гС лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ. 

БОеО СлСгОмзФбОккя лТж кОТОХФбОккі лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь біглСбігкС гС ОаеОоФ 
пПмбПТмСвС оьСвС ліглФкзмФ еО кПСаСТСмкжйж ОзмжбОйж бжекОпОємьУя бжХСгяпж е 
аОиОкУСбСї (еОижрзСбСї) бОТмСУмі, сС УзиОиОУя УмОкСй кО лСпОмСз ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) 
лПТіСгФ, лТСмявСй язСвС егіРУкююмьУя мОзі СлПТОоії (Ф ТОеі бігУФмкСУмі СаиізФ кПСаСТСмкжХ 
Озмжбіб – бжХСгяпж іе ебжпОРкСї оікж), О еО мСбОТОйж/лСУиФвОйж – бжХСгяпж е бОТмСУмі їХ 
лТжгаОккя. 

9.10. ЗОгОмж лТОбС КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж бжекОпОмж СУСаижбСУмі кОТОХФбОккя мО 
УлиОмж єгжкСвС лСгОмзФ. 

9.11. ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб (Ф мСйФ пжУиі лиОмкжзж лСгОмзФ, Ф язжХ 
ТіпкжР гСХіг біг аФгь-язСї гіяиькСУмі (еО бжТОХФбОккяй кПлТяйжХ лСгОмзіб), бжекОпПкжР еО 
лСзОекжзОйж ЗбімФ лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж (ЗбімФ лТС УФзФлкжР гСХіг) еО лСлПТПгкіР 
ТіпкжР ебімкжР лПТіСг, кП лПТПбжсФє 40 йіиьРСкіб вТжбПкь), язі лТжРкяиж ТірПккя лТС 
лПТПХіг кО УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя лиОмкжзСй е СУСаижбСУмяйж, бУмОкСбиПкжйж 
ожй лФкзмСй, ОаС бігйСбжижУя біг бжзСТжУмОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя, 
лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй, лСгОюмь лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб еО мСР лПТіСг (лПТіСгж) лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ, б язСйФ (язжХ) лиОмкжз 
аФб лиОмкжзСй лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб. 

9.12. ИлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб лиОмкжзіб лСгОмзФ, язі 
мжйпОУСбС лПТПРриж кО УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, 
егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй мОзжХ СУСаижбСУмПР. 

ЗОгйіТФ УлиОпПкО УФйО вТСрСбжХ еСаСб’яеОкь е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС 
іУкФє кО гОмФ лПТПХСгФ кО УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю 2 бігУСмзж, йСдП аФмж 
еОТОХСбОкО Ф лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб’яеОкь е оьСвС лСгОмзФ, сС бжкжзОмжйФмь ліУия 
бігкСбиПккя УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб. 

АбОкУСбі бкПУзж е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб лТж бжлиОмі гжбігПкгіб, сС 
еОижржижУя кПбТОХСбОкжйж Ф ейПкрПккя кОТОХСбОкСї УФйж лСгОмзСбСвС еСаСб’яеОккя е 
оьСвС лСгОмзФ кО гОмФ лПТПХСгФ кО УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю 2 бігУСмзж, йСдФмь 
аФмж бТОХСбОкі Ф ейПкрПккя мОзСї УФйж ліУия бігкСбиПккя УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб. 

Віг’єйкП екОпПккя Са’єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС 
іУкФбОиС кО гОмФ лПТПХСгФ кО УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ, йСдП аФмж еОТОХСбОкП Ф ейПкрПккя 
Са’єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС бжкжзОмжйП ліУия 
бігкСбиПккя УлиОмж оьСвС лСгОмзФ, Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 140.4 УмОммі 140 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЙТСоПкмж, язі лПТПбжсФюмь УФйФ СайПдПккя, бжекОпПкСвС лФкзмСй 140.2 УмОммі 140 
оьСвС КСгПзУФ, язі еаіиьржиж нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС СлСгОмзФбОккя, сС еОижржижУя кП 
бТОХСбОкжйж Ф ейПкрПккя нікОкУСбСвС ТПеФиьмОмФ гС СлСгОмзФбОккя кО гОмФ лПТПХСгФ кО 
УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю 2 бігУСмзж, ейПкрФюмь нікОкУСбжР ТПеФиьмОм гС 
СлСгОмзФбОккя е ФТОХФбОккяй СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ лФкзмСй 140.2 УмОммі 140 оьСвС 
КСгПзУФ, ліУия бігкСбиПккя УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 791 gazeta.vobu.ua 
 

ЙиОмкжз, язжР лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ лПТПРрСб кО УлиОмФ єгжкСвС лСгОмзФ еО 
УмОбзСю 2 бігУСмзж, Ф ТОеі бігкСбиПккя кжй Ф оьСйФ д ТСоі УлиОмж лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб УзиОгОє мО лСгОє лСгОмзСбФ гПзиОТОоію е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб 
кОТСУмОюпжй лігУФйзСй е лСпОмзФ мОзСвС зОиПкгОТкСвС ТСзФ. ЙТж оьСйФ ТПеФиьмОмж 
гіяиькСУмі еО лПТіСгж лПТПаФбОккя кО УлиОмі єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю 2 бігУСмзж кП 
бТОХСбФюмьУя лТж бжекОпПккі Са’єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, 
еОекОпПкСвС Ф ліглФкзмі 134.1.1 лФкзмФ 134.1 УмОммі 134 оьСвС КСгПзУФ, е ФТОХФбОккяй 
лСиСдПкь лігТСегіиФ 4 оьСвС ТСегіиФ гия лиОмкжзіб лСгОмзФ кО лТжаФмСз, язі лПТПРриж іе 
УлТСсПкСї УжУмПйж СлСгОмзФбОккя кО еОвОиькФ. 

ИаУяв ТіпкСвС гСХСгФ біг аФгь-язСї гіяиькСУмі (еО бжТОХФбОккяй кПлТяйжХ лСгОмзіб) 
лиОмкжзО лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб гия оіиПР еОУмСУФбОккя ліглФкзмФ 39.2.1.7 
ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39, ліглФкзмФ 134.1.1 лФкзмФ 134.1 УмОммі 134 мО лФкзмФ 
137.5 УмОммі 137 оьСвС КСгПзУФ СапжУиюємьУя еО бПУь ебімкжР Тіз, Ф мСйФ пжУиі е 
ФТОХФбОккяй гСХСгіб, СмТжйОкжХ еО лПТіСгж мОзСвС ТСзФ, б язжХ мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ 
лПТПаФбОб кО УлиОмі єгжкСвС лСгОмзФ еО УмОбзСю 2 бігУСмзж. 

10. ЗО лПТіСг е 1 аПТПекя 2022 ТСзФ гС лПТрСвС пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє ліУия гОмж 
еОбПТрПккя аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії кО біглСбігкіР мПТжмСТії, гия лиОмкжзіб 
єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж, Ф биОУкСУмі ОаС зСТжУмФбОккі, Ф мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ 
СТПкгж язжХ лПТПаФбОюмь еПйПиькі гіиякзж (еПйПиькі пОУмзж (лОї), сС ТСемОрСбОкі кО 
мПТжмСТіяХ ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією 
мПТжмСТіяХ КзТОїкж, лСиСдПккя ліглФкзмФ 291.51.3 лФкзмФ 291.51 УмОммі 291 оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя бжзиюпкС ліг пОУ ТПєУмТОоії УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя лиОмкжзСй єгжкСвС 
лСгОмзФ. 

10.1. Дия оіиПР, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй "О" ліглФкзмФ 4 лФкзмФ 291.4 УмОммі 291, 
ліглФкзмСй 298.8.4 лФкзмФ 298.8 УмОммі 298 мО ліглФкзмСй 4 лФкзмФ 299.10 УмОммі 299 оьСвС 
КСгПзУФ, пОУмзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжомбО еО лСлПТПгкіР лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) Тіз лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж, Ф язжХ кП йПкрП 30 бігУСмзіб 
еОвОиькСї лиСсі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь мО/ОаС еПйПиь бСгкСвС нСкгФ, сС лПТПаФбОє Ф 
їХкіР биОУкСУмі ОаС зСТжУмФбОккі, Ф мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ СТПкгж, Ф лСлПТПгкьСйФ 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) ТСоі ТСемОрСбФбОижУя кП йПкрП рПУмж йіУяоіб кО мПТжмСТіяХ, кО 
язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії, ОаС кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією 
мПТжмСТіяХ КзТОїкж, йОє гСТібкюбОмж ОаС лПТПбжсФбОмж 50 бігУСмзіб. 

10.2. ДОмж лСпОмзФ мО еОбПТрПккя ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії 
бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС гОкжХ ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії 
ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією. 

ЙПТПиіз мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ 
КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, бжекОпОємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
лСТягзФ. 

ЙІДКИЗДІЙ 9. ИЛИБЙИВИЛМІ ЙИВДКЗДЗЗЯ ЛКЖ ЙИДАМКК З 
ВЙАЛЗИКІВ МКАЗЛЙИКМЗИН ЗАЛИБІВ МА ІЗОИН ЛАЖИНІДЗИН 

ЖАОИЗ І ЖДНАЗІЗЖІВ, ЗБИКК ЗА ЗАБККДЗДЗЗЯ ЗАВКИЙИОЗЬИГИ 
ЙКИКИДЗИГИ ЛДКДДИВИПА, А МАКИЖ ЖІЛМДВИН ЙИДАМКІВ І 

ЗБИКІВ 

1. ЙСбПТкПккя УФй лСгОмзФ е биОУкжзіб мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО ікржХ УОйСХігкжХ 
йОржк і йПХОкіейіб, еаСТФ еО еОаТФгкПккя кОбзСижркьСвС лТжТСгкСвС УПТПгСбжсО, О 
мОзСд йіУоПбжХ лСгОмзіб і еаСТіб, язі аФиж УлиОпПкі гС 1 Уіпкя 2011 ТСзФ лСйжизСбС ОаС 
кОгйіТФ, еОТОХФбОккя гС аюгдПміб мОзжХ лСгОмзіб і еаСТіб, язі УлиОпФюмьУя Ф лПТрСйФ 
збОТмОиі 2011 ТСзФ еО СУмОккіР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг 2010 ТСзФ, мО УФй, язі 
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УлиОпФюмьУя Ф ТОХФкСз лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ, сС УнСТйФбОбУя УмОкСй кО 31 
вТФгкя 2010 ТСзФ, егіРУкююмьУя Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, язі гіяиж гС 1 Уіпкя 2011 ТСзФ. 

2. Ліежпкі СУСаж, язі є биОУкжзОйж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО лігиявОюмь мПХкіпкСйФ СвиягФ Сгжк ТОе кО гбО ТСзж, лТж лТСХСгдПккі Ф 
2011 ТСоі мОзСвС мПХкіпкСвС СвиягФ ОаС екяммі мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб е СаиізФ еСаСб'яеОкі 
лТПг'ябиямж СТвОкОй, сС егіРУкююмь екяммя е СаиізФ ОаС мПХкіпкжР Свияг мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, збжмОкоії ОаС лиОмідкі гСТФпПккя лТС УлиОмФ еО 2010 Тіз лСгОмзФ е биОУкжзіб 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО ікржХ УОйСХігкжХ йОржк і йПХОкіейіб еО УмОбзОйж, язі гіяиж гС 1 
Уіпкя 2011 ТСзФ, О ніежпкі СУСаж, язі аФиж ебіиькПкі Ф 2010 ТСоі біг РСвС УлиОмж, - гСзФйПкм, 
сС гОє лТОбС кО зСТжУмФбОккя мОзжйж ліиьвОйж. К ТОеі кПлСгОккя мОзжХ гСзФйПкміб 
мПХкіпкжР Свияг мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО екяммя їХ е СаиізФ кП лТСбОгямьУя. 

ЙІДКИЗДІЙ 91. ИЛИБЙИВИЛМІ ЛЙКАВЙЯЗЗЯ КДЗМЗИЇ ЙЙАМИ ЗА 
КИКИЛМКВАЗЗЯ ЗАДКАЖИ ДЙЯ ВИДИБКВАЗЗЯ КИКИЛЗИН 

КИЙАЙИЗ 

1. МжйпОУСбС, Ф лПТіСг е 1 Уіпкя 2016 ТСзФ гС 1 збімкя 2016 ТСзФ, бУмОкСбиюємьУя УмОбзО 
ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС, бжекОпПкО 
лФкзмСй 252.20 УмОммі 252 оьСвС КСгПзУФ, еО лТжТСгкжР вОе, сС біглСбігОє ФйСбі, 
бжекОпПкіР Ф лФкзмі 252.24 УмОммі 252 оьСвС КСгПзУФ, бжгСаФмжР е лСзиОгіб гС 5000 йПмТіб, Ф 
ТСейіТі 70 бігУСмзіб, О е 1 збімкя 2016 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2016 ТСзФ (бзиюпкС) 50 бігУСмзіб. 

2. ДПТдОбО вОТОкмФє, сС е 1 Уіпкя 2018 ТСзФ гС 1 аПТПекя 2022 ТСзФ аФгП 
еОУмСУСбФбОмжУя УмжйФиююпО УмОбзО ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
лТжТСгкСвС вОеФ, бжгСаФмСвС іе кСбжХ УбПТгиСбжк, бУмОкСбиПкО ожй КСгПзУСй УмОкСй кО 1 
Уіпкя 2018 ТСзФ. КСейіТ УмжйФиююпСї УмОбзж кП йСдП аФмж еаіиьрПкжР, О мОзСд гС кПї кП 
йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя зСТжвФюпі зСПніоієкмж ОаС ікрі йПХОкіейж, сС йСдФмь аФмж 
лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй ОаС ікржйж ОзмОйж еОзСкСгОбУмбО, сС лТжебПгФмь ОаС йСдФмь 
лТжебПУмж гС нОзмжпкСвС еаіиьрПккя ТСейіТФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ лСТібкякС е ТСейіТСй мОзжХ 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, ТСеТОХСбОкжй евігкС е ожй КСгПзУСй УмОкСй кО 1 Уіпкя 2018 ТСзФ. 
К ТОеі бкПУПккя ейік гС еОзСкСгОбУмбО, сС ТПвФиює лСгОмзСбжР лСТягСз УмжйФиюбОккя 
бжгСаФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ, УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя йСдФмь СаТОмж кСбжР лСТягСз 
УмжйФиюбОккя. 

3. МжйпОУСбС бУмОкСбжмж УмОбзФ ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя аФТрмжкФ, бжекОпПкФ лФкзмСй 252.20 УмОммі 252 оьСвС КСгПзУФ: 

 гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС - Ф ТСейіТі 5 бігУСмзіб; 
 гС 31 вТФгкя 2021 ТСзФ бзиюпкС - Ф ТСейіТі 8 бігУСмзіб. 

4. ДПТдОбО вОТОкмФє, сС е 1 аПТПекя 2022 ТСзФ гС 1 аПТПекя 2032 ТСзФ гия бжгСаФбОккя 
вОеФ лТжТСгкСвС (аФгь-язСвС лСХСгдПккя) аФгФмь еОУмСУСбФбОмжУя УмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя зСТжУкжХ зСлОижк, Ф мСйФ пжУиі УмОбзж ТПкмкСї 
лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия лТжТСгкСвС вОеФ, бжгСаФмСвС іе кСбжХ УбПТгиСбжк, 
бУмОкСбиПкі лФкзмСй 252.20 УмОммі 252 оьСвС КСгПзУФ УмОкСй кО 1 аПТПекя 2022 ТСзФ. 
ДПТдОбО вОТОкмФє, сС бжекОпПкжР оією УмОммПю УмТСз гії еОУмСУСбФбОккя УмОбСз ТПкмкСї 
лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС (аФгь-язСвС 
лСХСгдПккя) кП лігиявОє УзОУФбОккю, ейПкрПккю ОаС лПТПвиягФ гС 1 аПТПекя 2032 ТСзФ. 

ЙТСмявСй оьСвС лПТіСгФ: 
 ТСейіТж УмОбСз ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ 

лТжТСгкСвС (аФгь-язСвС лСХСгдПккя), бжекОпПкжХ лФкзмСй 252.20 УмОммі 252 оьСвС 
КСгПзУФ, Ф мСйФ пжУиі ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия лТжТСгкСвС вОеФ, 
бжгСаФмСвС іе кСбжХ УбПТгиСбжк, бжекОпПкжХ УмОкСй кО 1 аПТПекя 2022 ТСзФ, кП 
йСдФмь аФмж еаіиьрПкі, О мОзСд гС кжХ кП йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя зСТжвФюпі 
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зСПніоієкмж ОаС ікрі йПХОкіейж, сС йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй ОаС 
ікржйж ОзмОйж еОзСкСгОбУмбО, сС лТжебПгФмь ОаС йСдФмь лТжебПУмж гС нОзмжпкСвС 
еаіиьрПккя ТСейіТФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя 
кОгТОйж гия бжгСаФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ лСТібкякС е ТСейіТСй мОзжХ лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь, ТСеТОХСбОкжй евігкС е ожй КСгПзУСй УмОкСй кО 1 аПТПекя 2022 ТСзФ; 

 ТСейіТж УмОбСз ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ 
лТжТСгкСвС, бзиюпОюпж УмжйФиююпі УмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж 
гия лТжТСгкСвС вОеФ, бжгСаФмСвС іе кСбжХ УбПТгиСбжк, йСдФмь аФмж Ф аФгь-язжР пОУ 
ейПкрПкі мО гС кжХ йСдФмь аФмж еОУмСУСбОкі зСТжвФюпі зСПніоієкмж ОаС ікрі 
йПХОкіейж, сС йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй ОаС ікржйж ОзмОйж 
еОзСкСгОбУмбО, сС лТжебПгФмь гС нОзмжпкСвС ейПкрПккя ТСейіТФ лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя лТжТСгкСвС 
вОеФ лСТібкякС е ТСейіТСй мОзжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, ТСеТОХСбОкжй евігкС е ожй 
КСгПзУСй УмОкСй кО 1 аПТПекя 2022 ТСзФ. 

ЙІДКИЗДІЙ 92. ИЛИБЙИВИЛМІ КМИНЗДЗЗЯ ЙИДАМКИВИН 
ЗИБИВ'ЯЗАЗЬ З ЙИДАМКК ЗА ЙКИБКМИК ЙІДЙКИЄЖЛМВ МА ЙИДАМКК 

ЗА ДИДАЗК ВАКМІЛМЬ ЙІД НАЛ ЗАЛМИЛКВАЗЗЯ ЙИДАМКИВИГИ 
КИЖЙКИЖІЛК 

1. ЙСгОмзСбжР зСйлТСйіУ - оП ТПджй ебіиькПккя біг юТжгжпкСї біглСбігОиькСУмі 
лиОмкжзіб лСгОмзіб мО/ОаС їХ лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СУіа еО еОкждПккя лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб мО/ОаС лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО аФгь-
язі лСгОмзСбі лПТіСгж гС 1 збімкя 2014 ТСзФ е ФТОХФбОккяй УмТСзіб гОбкСУмі, бУмОкСбиПкжХ 
УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ. ЙиОмкжз лСгОмзіб, язжР бжТіржб УзСТжУмОмжУя лТСоПгФТСю 
лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ, ліг пОУ гії лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ еО мОзі лСгОмзСбі лПТіСгж йОє 
лТОбС лСгОмж біглСбігкі ФмСпкююпі ТСеТОХФкзж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО 
лТжаФмСз ліглТжєйУмб мО/ОаС лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, б язжХ бжекОпОє УФйФ еОбжсПккя 
бжмТОм, сС бТОХСбФюмьУя лТж бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб мО/ОаС УФйФ еОбжсПккя лСгОмзСбСвС зТПгжмФ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

КмСпкююпі ТСеТОХФкзж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб 
мО/ОаС лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лСгОюмьУя еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї нікОкУСбСї лСиімжзж. 
КОеСй е ФмСпкююпжй ТСеТОХФкзСй лСгОємьУя лПТПиіз (СлжУ) вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР, сСгС 
язжХ егіРУкПкС ФмСпкПккя лСзОекжзіб лСгОмзСбСї гПзиОТОоії. 

ЗО бжлОгзж лСгОккя ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь біглСбігкС гС 
оьСвС лігТСегіиФ кП лСржТююмьУя кСТйж УмОммі 50 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙТж УзиОгОккі ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь гия еОУмСУФбОккя 
лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ кП бТОХСбФюмьУя УФйж зСТжвФбОкь лСгОмзСбСвС зТПгжмФ е лСгОмзФ 
кО гСгОкФ бОТміУмь мО/ОаС бжмТОм, сС бТОХСбФюмьУя лТж СапжУиПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО лТжаФмСз, бігСаТОдПкі б ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзОХ, язі СгкСпОУкС біглСбігОюмь 
мОзжй ФйСбОй: 

1) лСгОкі б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 50 оьСвС КСгПзУФ, ліУия 1 збімкя 2014 ТСзФ; 
2) ФмСпкююмь лСзОекжзж лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР еО ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж, сС 

лПТПгФбОиж 1 збімкю 2014 ТСзФ; 
3) еО ТПеФиьмОмОйж лСгОккя мОзжХ ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб аФиС ейПкрПкС лСгОмзСбП 

еСаСб'яеОккя (еаіиьрПкС біг'єйкП екОпПккя) е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ОаС лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь еО мОзі ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж. 

К лиОмкжзО лСгОмзіб еО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ кП йСдФмь 
бжкжзОмж ОаС еаіиьрФбОмжУя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкі вТСрСбі еСаСб'яеОккя. 
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2. ЛФйО еОкждПкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб 
мО/ОаС лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь УлиОпФємьУя б ТСейіТі 5 бігУСмзіб мОзСї УФйж. ЙТж оьСйФ 
95 бігУСмзіб УФйж еОкждПкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб мО/ОаС лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь ббОдОюмьУя лСвОрПкжйж, рмТОнкі УОкзоії 
кП еОУмСУСбФюмьУя, лПкя кП кОТОХСбФємьУя. 

ЛФйО лСвОрПкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз мО/ОаС лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь б ТСейіТі 95 бігУСмзіб бкОУиігСз еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ кП 
бТОХСбФємьУя гия бжекОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб. 

3. ЙТСоПгФТО гСУявкПккя лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ мТжбОє кП аіиьрП кід 70 зОиПкгОТкжХ 
гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй лСгОккя ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ. 

ЙСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ еО лПТіСгж, сСгС язжХ кП аФиО 
лТСбПгПкО гСзФйПкмОиькО лПТПбіТзО, йСдП аФмж лігУмОбСю гия лТСбПгПккя 
гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж евігкС е лТСоПгФТСю лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ. 

ЙТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй лСгОккя ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ, 
зСкмТСиююпжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя сСгС кПСаХігкСУмі лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї 
лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж, лТС сС лСбігСйияє лиОмкжзО лСгОмзіб біглСбігкС гС УмОммі 42 
оьСвС КСгПзУФ. 

ДСзФйПкмОиькО лСеОлиОкСбО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя бжзиюпкС е лжмОкь, язі УмСУФюмьУя 
бжмТОм, сС бТОХСбФюмьУя лТж бжекОпПккі Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб мО/ОаС УФйж еОбжсПккя лСгОмзСбСвС зТПгжмФ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, Ф 
йПдОХ лТСоПгФТж гСУявкПккя лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ. 

ЯзсС зСкмТСиююпжР СТвОк лСбігСйжб лиОмкжзО лСгОмзіб лТС бігУФмкіУмь кПСаХігкСУмі 
лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж, УФйО еОгПзиОТСбОкжХ еСаСб'яеОкь 
ббОдОємьУя ФевСгдПкСю. 

К ТОеі лТжРкяммя ТірПккя лТС кПСаХігкіУмь лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї 
лПТПбіТзж зСкмТСиююпжР СТвОк лТСбСгжмь мОзФ лПТПбіТзФ мО еО її ТПеФиьмОмОйж: 

1) лТжРйОє лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя Ф ТОеі бжябиПккя лСТФрПкь лиОмкжзСй 
лСгОмзіб бжйСв лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО, УлиОмО вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя еО язжй 
егіРУкюємьУя Ф ТСейіТі, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 2 оьСвС лігТСегіиФ; 

2) УзиОгОє гСбігзФ Ф ТОеі бігУФмкСУмі мОзжХ лСТФрПкь, сС лігмбПТгдФє лТОбСйіТкіУмь 
бжекОпПккя УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь б ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ. 

ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя ОаС гСбігзФ зСкмТСиююпжР СТвОк кОлТОбияє лиОмкжзФ 
лСгОмзіб Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммяйж 42 мО 58 оьСвС КСгПзУФ. 

4. КмСпкПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь рияХСй лСгОккя 
ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ евігкС іе ожй лігТСегіиСй кП ближбОє кО ТСейіТ лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь РСвС зСкмТОвПкміб. 

5. ЙиОмкжз лСгОмзіб УлиОпФє лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя, бжекОпПкі б ФмСпкююпСйФ 
ТСеТОХФкзФ мО/ОаС лСгОмзСбСйФ лСбігСйиПккі-ТірПккі, Ф ТСейіТі, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 2 
оьСвС лігТСегіиФ, лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй ФевСгдПккя. 
ДкПй ФевСгдПккя ббОдОємьУя гПкь СмТжйОккя лСбігСйиПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС 
бігУФмкіУмь кПСаХігкСУмі лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж, О б ТОеі 
лТжРкяммя ТірПккя лТС кПСаХігкіУмь лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж - 
гПкь СмТжйОккя гСбігзж, сС лігмбПТгдФє лТОбСйіТкіУмь бжекОпПккя УФй лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь б ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ, ОаС гПкь СмТжйОккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-
ТірПккя, лТжРкямСвС еО ТПеФиьмОмОйж мОзСї лПТПбіТзж. 

6. К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб ТСелСпжкОє лТСоПгФТФ ОгйікіУмТОмжбкСвС мО/ОаС 
УФгСбСвС СУзОТдПккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя, лТжРкямСвС зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж евігкС іе ожй 
лігТСегіиСй, лСгОмзСбжР зСйлТСйіУ кП еОУмСУСбФємьУя. 

7. ЙТСоПгФТО лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ, бУмОкСбиПкО ожй лігТСегіиСй, лСржТюємьУя 
мОзСд кО кПФевСгдПкі УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб 
мО/ОаС лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, бжекОпПкі Ф лСгОмзСбжХ лСбігСйиПккяХ-ТірПккяХ, сСгС 
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язжХ мТжбОє лТСоПгФТО УФгСбСвС мО/ОаС ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя, О мОзСд кО 
бжлОгзж, зСиж лиОмкжз лСгОмзіб СмТжйОб лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя, еО язжй 
лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя кП ФевСгдПкі біглСбігкС гС кСТй оьСвС КСгПзУФ. ДСУявкПккя 
лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ Ф мОзСйФ ТОеі егіРУкюємьУя еО еОябСю лиОмкжзО лСгОмзіб Ф 
лжУьйСбіР нСТйі гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС кОйіТ гСУявкПккя лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ. 
К мОзжХ бжлОгзОХ гкПй ФевСгдПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, 
бжекОпПкжХ Ф лСгОмзСбСйФ лСбігСйиПккі-ТірПккі, є гПкь лСгОккя мОзСї еОябж гС 
біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ. К ТОеі кПУлиОмж лиОмкжзСй лСгОмзіб мОзСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя Ф УФйі, бжекОпПкіР лФкзмСй 2 оьСвС лігТСегіиФ, мОзП лСгОмзСбП 
еСаСб'яеОккя ббОдОємьУя кПФевСгдПкжй. 

ЙТСоПгФТО лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ сСгС ТСейіТФ мО УмТСзіб УлиОмж еОкждПкСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб мО/ОаС лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь, бУмОкСбиПкО ожй лігТСегіиСй, лСржТюємьУя мОзСд кО бжлОгзж, зСиж Ф лиОмкжзО 
лСгОмзіб кПеОиПдкС біг лТСоПгФТж лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ еО ТірПккяй зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ ТСелСпОмО гСзФйПкмОиькО лПТПбіТзО ОаС УзиОгПкС Озм еО кОУиігзОйж мОзСї 
лПТПбіТзж. К мОзжХ бжлОгзОХ лиОмкжз лСгОмзіб йОє лТОбС лСгОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, 
язжР лТжекОпжб гСзФйПкмОиькФ лПТПбіТзФ ОаС УзиОб Озм еО ТПеФиьмОмОйж мОзСї лПТПбіТзж, 
біглСбігкі ФмСпкююпі ТСеТОХФкзж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь гС лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР еО 
ебімкі лСгОмзСбі лПТіСгж б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 1 оьСвС лігТСегіиФ. 

8. ЙСгОмзСбжР зСйлТСйіУ ббОдОємьУя гСУявкФмжй ліУия УлиОмж лиОмкжзСй лСгОмзіб 
ФевСгдПкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь евігкС іе ожй лігТСегіиСй. 

ЙіУия гСУявкПккя лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ евігкС іе ожй лігТСегіиСй мОзі еСаСб'яеОккя 
кП лігиявОюмь СУзОТдПккю мО їХ ТСейіТ кП йСдП аФмж ейікПкжР б ікржХ лСгОмзСбжХ 
лПТіСгОХ. 

9. К ТОеі гСУявкПккя лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ лПТПбіТзж сСгС лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб мО/ОаС лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО ФмСпкПкжйж СлПТОоіяйж Ф кОУмФлкжХ 
лПТіСгОХ еО еОекОпПкжйж лСгОмзОйж зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж кП лТСбСгямьУя. 

10. Діяккя, бпжкПкП лиОмкжзСй лСгОмзіб ОаС РСвС лСУОгСбжйж (УиФдаСбжйж) СУСаОйж, 
сС лТжебПиС гС еОкждПккя РСвС лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб мО/ОаС лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, язсС мОзі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя ФмСпкПкі 
еО лТСоПгФТОйж еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ мО УлиОпПкі гС аюгдПміб, кП 
ббОдОємьУя ФйжУкжй ФХжиПккяй біг УлиОмж лСгОмзіб, еаСТіб (СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб). 

11. ЙСгОмзСбжР зСйлТСйіУ е ФТОХФбОккяй УмТСзіб гОбкСУмі біглСбігкС гС УмОммі 102 
оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФємьУя гС лТОбСбігкСУжк, сС бжкжзиж гС 1 збімкя 2014 ТСзФ, мО 
лСржТюємьУя бжзиюпкС кО лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб 
мО/ОаС лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь кПеОиПдкС біг мСвС, лТСбСгжижУя лПТПбіТзж 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб пж кі еО мОзі лПТіСгж. 

12. ЙиОмкжзж лСгОмзіб е йПмСю еОУмСУФбОккя лСгОмзСбСвС зСйлТСйіУФ йОюмь лТОбС 
лСгОмж ФмСпкююпі ТСеТОХФкзж ОаС еОябж біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС лігТСегіиФ 
лТСмявСй 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ожй лігТСегіиСй. 

ЙІДКИЗДІЙ 93. ИЛИБЙИВИЛМІ ЛЙКАВЙЯЗЗЯ КДЗМЗИЇ ЙЙАМИ ЗА 
КИКИЛМКВАЗЗЯ КАДІИНАЛМИМЗИЖ КДЛККЛИЖ КККАЇЗИ 

1. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС, УмОбзО ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя 
ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж еО бжгж ТОгіСеб'яезФ, лПТПгаОпПкі ліглФкзмСй 161 лФкзмФ 
254.4 УмОммі 254 оьСвС КСгПзУФ, бУмОкСбиюємьУя б ТСейіТі 458,30 вТжбкі кО йіУяоь еО 1 
йПвОвПТо УйФвж ТОгіСпОУмСм. 

2. КУмОкСбжмж, сС гС УмОбСз ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй 
КзТОїкж, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 254.4 УмОммі 254 оьСвС КСгПзУФ гия бжгФ ТОгіСеб'яезФ 
"УміиькжзСбжР ТОгіСеб'яеСз", гия ржТжкж УйФвж ТОгіСпОУмСм, СмТжйОкСї біглСбігкС гС 
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иіоПкеії кО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж, бжгОкСї е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ кО 
зСкзФТУкжХ ОаС мПкгПТкжХ еОУОгОХ, кП еОУмСУСбФюмьУя зСПніоієкмж, бУмОкСбиПкі лФкзмСй 
254.4 УмОммі 254 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙІДКИЗДІЙ 94. ИЛИБЙИВИЛМІ ЗАЛМИЛКВАЗЗЯ ИДЗИКАЗИВИГИ 
(ЛЙДМІАЙЬЗИГИ) ДИБКИВІЙЬЗИГИ ДДКЙАККВАЗЗЯ АКМИВІВ 

ЛІЗИНЗИН ИЛІБ 

1. ИгкСТОеСбП (УлПоіОиькП) гСаТСбіиькП гПзиОТФбОккя - оП СУСаижбжР лСТягСз 
гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя ніежпкСю СУСаСю, бжекОпПкСю лФкзмСй 3 оьСвС лігТСегіиФ, 
кОиПдкжХ їР Озмжбіб, ТСейісПкжХ кО мПТжмСТії КзТОїкж мО/ОаС еО її йПдОйж, язсС мОзі Озмжбж 
ніежпкСї СУСаж аФиж СгПТдОкі (кОаФмі) мОзСю ніежпкСю СУСаСю еО ТОХФкСз гСХСгіб, сС 
лігиявОиж б йСйПкм їХ кОТОХФбОккя (СмТжйОккя) СлСгОмзФбОккю б КзТОїкі мО е язжХ кП аФиж 
УлиОпПкі ОаС УлиОпПкі кП б лСбкСйФ СаУяеі лСгОмзж і еаСТж біглСбігкС гС бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь СлСгОмзФбОккя мО/ОаС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, евСгО кО 
СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, мО/ОаС язі кП аФиж еОгПзиОТСбОкі б 
лСТФрПккя лСгОмзСбСвС мО бОиюмкСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, лТСмявСй аФгь-язСвС е лСгОмзСбжХ лПТіСгіб, сС йОиж 
йіУоП гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

ИгкСТОеСбП (УлПоіОиькП) гСаТСбіиькП гПзиОТФбОккя лТСбСгжмьУя е 1 бПТПУкя 2021 ТСзФ 
гС 1 аПТПекя 2023 ТСзФ (гОиі - лПТіСг СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС 
гПзиОТФбОккя) мО лПТПгаОпОє УлиОмФ еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС 
гПзиОТФбОккя б лСТягзФ, УмТСзж і ТСейіТОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, мО бжзСкОккя 
ікржХ ФйСб, бжекОпПкжХ ожй лігТСегіиСй. 

ЙСгОккя СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії кП є СзТПйжй УлПоіОиькжй 
лСТягзСй СніоіРкСвС бжекОккя ОаС лігмбПТгдПккя гПТдОбСю нОзміб бжкжзкПккя, лПТПХСгФ 
ОаС лТжлжкПккя лТОб кО Озмжбж, сСгС язжХ лСгОємьУя мОзО СгкСТОеСбО (УлПоіОиькО) 
гСаТСбіиькО гПзиОТОоія. 

2. ЗаіТ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя - оП СгкСТОеСбжР 
СаСб'яезСбжР лиОмід, ТСейіТ язСвС УОйСУміРкС ТСеТОХСбФємьУя гПзиОТОкмСй е бОТмСУмі 
кОиПдкжХ РСйФ Озмжбіб е ФТОХФбОккяй УмОбСз мОзСвС еаСТФ, бжекОпПкжХ ожй лігТСегіиСй, мО 
бігСаТОдОємьУя кжй б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії. 

3. ЛзСТжУмОмжУя СгкСТОеСбжй (УлПоіОиькжй) гСаТСбіиькжй гПзиОТФбОккяй йСдФмь 
ніежпкі СУСаж - ТПежгПкмж, Ф мСйФ пжУиі УОйСеОРкямі СУСаж, О мОзСд ніежпкі СУСаж, язі кП є 
ТПежгПкмОйж КзТОїкж, ОиП язі аФиж ТПежгПкмОйж кО йСйПкм СмТжйОккя (кОаФммя) Са'єзміб 
гПзиОТФбОккя пж кО йСйПкм кОТОХФбОккя (СмТжйОккя) гСХСгіб, еО ТОХФкСз язжХ аФиж 
СмТжйОкі (кОаФмі) Са'єзмж гПзиОТФбОккя, і язі біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ є пж аФиж 
лиОмкжзОйж лСгОмзіб (гОиі - гПзиОТОкм). 

ДПзиОТОкмОйж кП йСдФмь аФмж СУСаж, язі УмОкСй кО гОмФ лСпОмзФ лПТіСгФ СгкСТОеСбСвС 
(УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя є йОиСиімкійж/кПлСбкСиімкійж ОаС 
кПгієегОмкжйж СУСаОйж і лТж оьСйФ лПТПаФбОюмь кО лСбкСйФ ФмТжйОккі ікржХ СУіа (Ф мСйФ 
пжУиі аОмьзіб) мО/ОаС гПТдОбж, ОаС є СУСаОйж, гієегОмкіУмь язжХ СайПдПкО і кОг мОзжйж 
СУСаОйж бУмОкСбиПкО СлізО/лізиФбОккя. 

ДПзиОТОкмОйж мОзСд кП йСдФмь аФмж СУСаж, язі еО аФгь-язжР лПТіСг, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 
2010 ТСзФ, бжзСкФюмь ОаС бжзСкФбОиж б КзТОїкі лФаиіпкі нФкзоії, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 37 
пОУмжкж лПТрСї УмОммі 1 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя мО лТСмжгію иПвОиіеОоії 
(бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю мПТСТжейФ мО 
нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя". 

ДПзиОТОкмОйж кП йСдФмь аФмж СУСаж, УмСУСбкС язжХ е аСзФ КзТОїкж еОУмСУСбОкі 
УлПоіОиькі ПзСкСйіпкі мО ікрі СайПдФбОиькі еОХСгж (УОкзоії) біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС УОкзоії". 
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ИУСаж, язі йОюмь лТОбС біглСбігкС гС оьСвС лігТСегіиФ УзСТжУмОмжУя лТОбСй кО 
СгкСТОеСбП (УлПоіОиькП) гСаТСбіиькП гПзиОТФбОккя мО кП УзСТжУмОижУя мОзжй лТОбСй, 
ббОдОюмьУя мОзжйж, сС лСбігСйжиж зСкмТСиююпжР СТвОк лТС бігУФмкіУмь Ф биОУкСУмі 
УмОкСй кО гОмФ еОбПТрПккя лПТіСгФ лТСбПгПккя СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) 
гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя Озмжбіб ніежпкСї СУСаж, СгПТдОкжХ (кОаФмжХ) еО ТОХФкСз 
гСХСгіб, е язжХ кП УлиОпПкС ОаС УлиОпПкС кП б лСбкСйФ СаУяеі лСгОмзж і еаСТж біглСбігкС 
гС лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО кО йСйПкм кОТОХФбОккя (СмТжйОккя) мОзжХ гСХСгіб мО/ОаС 
УзиОг мО СаУяв мОзжХ Озмжбіб лПТПаФбОє б йПдОХ, бжекОпПкжХ лФкзмСй 10 оьСвС лігТСегіиФ. 

4. Иа'єзмОйж СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя (гОиі - Са'єзмж 
гПзиОТФбОккя) йСдФмь аФмж бжекОпПкі ліглФкзмОйж 14.1.280 і 14.1.281 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 
оьСвС КСгПзУФ Озмжбж ніежпкСї СУСаж, сС кОиПдОмь гПзиОТОкмФ кО лТОбі биОУкСУмі (б мСйФ 
пжУиі кО лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї ОаС кО лТОбі УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі) і екОХСгямьУя 
(еОТПєУмТСбОкі, лПТПаФбОюмь б СаівФ, є кО СаиізФ мСсС) кО мПТжмСТії КзТОїкж мО/ОаС еО її 
йПдОйж УмОкСй кО гОмФ лСгОккя СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії, Ф мСйФ 
пжУиі, ОиП кП бжзиюпкС: 

О) бОиюмкі оіккСУмі (аОкзібУьзі йПмОиж, зТій мжХ, сС кП ТСейісПкі кО ТОХФкзОХ, 
кОоіСкОиькО бОиюмО (вТжбкя) мО ікСеПйкО бОиюмО, зТій зСрміб Ф вСмібзСбіР нСТйі, мО лТОбО 
вТСрСбСї бжйСвж (Ф мСйФ пжУиі гПлСежм (бзиОг), зСрмж, лСежпПкі мТПмій СУСаОй еО 
гСвСбСТСй лСежзж), СнСТйиПкі Ф лжУьйСбіР нСТйі е юТжгжпкСю СУСаСю ОаС кСмОТіОиькС 
лСУбігпПкі Ф ТОеі бжкжзкПккя лТОбО бжйСвж гПзиОТОкмО гС ікрСї ніежпкСї СУСаж; 

а) кПТФХСйП йОРкС (еПйПиькі гіиякзж, Са'єзмж джмиСбСї і кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі). 
Дия оіиПР оьСвС лігТСегіиФ гС кПТФХСйСвС йОРкО кОиПдОмь мОзСд Са'єзмж 

кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО, язі: 
 кП лТжРкямі б ПзУлиФОмОоію ОаС лТОбС биОУкСУмі кО язі кП еОТПєУмТСбОкП б 

ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ, ОиП йОРкСбі лТОбО кО мОзі Са'єзмж кОиПдОмь 
гПзиОТОкмФ кО лТОбі биОУкСУмі; 

 кП лТжРкямі б ПзУлиФОмОоію мО ТСемОрСбОкі кО еПйПиькжХ гіиякзОХ, сС кОиПдОмь 
гПзиОТОкмФ кО лТОбі лТжбОмкСї биОУкСУмі, бзиюпОюпж УліиькФ биОУкіУмь, ОаС кО лТОбі 
гСбвСУмТСзСбСї СТПкгж ОаС кО лТОбі УФлПТніоію; 

б) ТФХСйП йОРкС, Ф мСйФ пжУиі: 
 мТОкУлСТмкі еОУСаж мО ікрі УОйСХігкі йОржкж і йПХОкіейж; 
 ікрП оіккП ТФХСйП йОРкС (лТПгйПмж йжУмПомбО мО ОкмжзбОТіОмФ, гСТСвСоіккі йПмОиж, 

гСТСвСоіккП зОйіккя, юбПиіТкі бжТСаж мСсС); 
в) пОУмзж (лОї) Ф йОРкі юТжгжпкжХ СУіа ОаС б ФмбСТПккяХ аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, 

ікрі зСТлСТОмжбкі лТОбО, йОРкСбі лТОбО кО Са'єзмж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 
ґ) оіккі лОлПТж мО/ОаС нікОкУСбі ікУмТФйПкмж, бжекОпПкі еОзСкСй; 
г) лТОбО кО СмТжйОккя гжбігПкгіб, лТСоПкміб пж ікрСї ОкОиСвіпкСї йОРкСбСї бжвСгж, кП 

лСб'яеОкі іе лТОбСй биОУкСУмі кО оіккі лОлПТж, пОУмзж (лОї) Ф йОРкі юТжгжпкжХ СУіа мО/ОаС б 
ФмбСТПккяХ аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж; 

П) ікрі Озмжбж ніежпкСї СУСаж, Ф мСйФ пжУиі йОРкС, аОкзібУьзі йПмОиж, сС кП ТСейісПкі кО 
ТОХФкзОХ, лОй'ямкі аОкзкСмж мО йСкПмж, йОРкСбі лТОбО, сС кОиПдОмь гПзиОТОкмФ ОаС е язжХ 
гПзиОТОкм СмТжйФє пж йОє лТОбС СмТжйФбОмж гСХСгж кО лігУмОбі гСвСбСТФ лТС ФлТОбиіккя 
йОРкСй пж ікрСвС ОкОиСвіпкСвС лТОбСпжкФ мО кП УлиОпФє биОУкжзФ мОзСвС йОРкО пОУмжкФ 
кОиПдкСвС биОУкжзФ гСХСгФ. 

5. Иа'єзмОйж гПзиОТФбОккя кП йСдФмь аФмж: 
О) Озмжбж ніежпкСї СУСаж, СгПТдОкі (кОаФмі) гПзиОТОкмСй бкОУиігСз бпжкПккя гіяккя, сС 

йіУмжмь СекОзж зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя, зТій зТжйікОиькжХ лТОбСлСТФрПкь ОаС 
ікржХ лСТФрПкь еОзСкСгОбУмбО, лСб'яеОкжХ іе: 

 ФХжиПккяй біг УлиОмж лСгОмзіб, еаСТіб (СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб); 
 ФХжиПккяй біг УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 

УмТОХФбОккя мО УмТОХСбжХ бкПУзіб кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП лПкУіРкП 
УмТОХФбОккя; 
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 лСТФрПккяйж Ф УнПТі бОиюмкСвС еОзСкСгОбУмбО; 
 лСТФрПккяйж Ф УнПТі еОХжУмФ ПзСкСйіпкСї зСкзФТПкоії б пОУмжкі лСТФрПккя, 

лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 12 УмОммі 50 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОХжУм ПзСкСйіпкСї 
зСкзФТПкоії"; 

а) Озмжбж ніежпкСї СУСаж, язі кОиПдОмь гПзиОТОкмФ, УмСУСбкС язСвС ТСелСпОмС гСУФгСбП 
ТСеУиігФбОккя ОаС УФгСбП лТСбОгдПккя сСгС мОзжХ Озмжбіб еО СекОзОйж зТжйікОиькжХ 
лТОбСлСТФрПкь, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 212, 2121, О мОз УОйС УмОммПю 366 (сСгС 
гСзФйПкміб лСгОмзСбСї мО/ОаС нікОкУСбСї ебімкСУмі, йжмкжХ гПзиОТОоіР, лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ, лПТбжккжХ гСзФйПкміб, ікрСї ебімкСУмі е лСгОмзіб, еаСТіб (СаСб'яезСбжХ 
лиОмПдіб), УмОммПю 367 (язсС зТжйікОиькП лТОбСлСТФрПккя лСб'яеОкП е лСТФрПккяй бжйСв 
лСгОмзСбСвС, йжмкСвС, бОиюмкСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй 
язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж) КТжйікОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

б) Озмжбж ніежпкСї СУСаж ОаС юТжгжпкСї СУСаж, язі кОиПдОмь гПзиОТОкмФ, УмСУСбкС язСвС 
бігзТжмС УФгСбП лТСбОгдПккя Ф бпжкПккі аФгь-язСвС іе зТжйікОиькжХ лТОбСлСТФрПкь, 
лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 209, 2585 і 306, пОУмжкОйж лПТрСю і гТФвСю УмОммі 3683, пОУмжкОйж 
лПТрСю і гТФвСю УмОммі 3684, УмОммяйж 368, 3685, 369 і 3692 КТжйікОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, 
мО/ОаС язі лігиявОюмь УмявкПккю яз кПСаґТФкмСбОкі б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ виОбСю 12 
ТСегіиФ III МжбіиькСвС лТСоПУФОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

в) зСрмж б кОоіСкОиькіР мО ікСеПйкіР бОиюмОХ, язі кО гОмФ лСгОккя СгкСТОеСбСї 
(УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії лПТПаФбОюмь Ф вСмібзСбіР нСТйі; 

ґ) Озмжбж гПзиОТОкмО, язі СаиізСбФюмьУя (екОХСгямьУя) кО ТОХФкзОХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб 
мО/ОаС ТСемОрСбОкі (еОТПєУмТСбОкі) кО мПТжмСТії зТОїкж, бжекОкСї гПТдОбСю-ОвТПУСТСй 
евігкС іе еОзСкСй, пж йОюмь гдПТПиО лСХСгдПккя е мОзСї зТОїкж. 

6. ДПзиОТОкм, язжР йОє кОйіТ УзСТжУмОмжУя СгкСТОеСбжй (УлПоіОиькжй) гСаТСбіиькжй 
гПзиОТФбОккяй сСгС кОиПдкжХ РСйФ Озмжбіб ніежпкСї СУСаж, лТСмявСй бжекОпПкСвС ожй 
лігТСегіиСй лПТіСгФ СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя йОє лТОбС 
гСаТСбіиькС лСгОмж гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, СгкСТОеСбФ (УлПоіОиькФ) гСаТСбіиькФ гПзиОТОоію б лСТягзФ мО еО 
нСТйСю, бУмОкСбиПкжйж оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

6.1. Дия оіиПР оьСвС лігТСегіиФ СгкСТОеСбО (УлПоіОиькО) гСаТСбіиькО гПзиОТОоія - оП 
гПзиОТОоія, б язіР бігСаТОдОємьУя мОзО ікнСТйОоія (гОкі): 

 бігСйСУмі лТС гПзиОТОкмО, гСУмОмкі гия РСвС ігПкмжнізОоії (лТіебжсП, ій'я, лС 
аОмьзСбі, ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб ОаС Ф бжекОпПкжХ 
ожй КСгПзУСй бжлОгзОХ - УПТія (еО кОябкСУмі) мО кСйПТ лОУлСТмО вТСйОгякжкО 
КзТОїкж); 

 бігСйСУмі лТС Са'єзмж гПзиОТФбОккя, бжекОпПкі ліглФкзмСй "О" лФкзмФ 4 оьСвС 
лігТСегіиФ, б СаУяеі, гСУмОмкьСйФ гия ігПкмжнізОоії зСдкСвС е кжХ, еСзТПйО гОкі лТС 
бжг, ТСейіТ мО бОиюмФ ОзмжбФ, зиОУжнізОоію аОкзібУьзжХ йПмОиіб. Дия вТСрСбжХ 
Озмжбіб ніежпкСї СУСаж, ТСейісПкжХ кО ТОХФкзОХ Ф аОкзОХ ОаС бкПУПкжХ гС зТПгжмкжХ 
УліиСз мО ікржХ кПаОкзібУьзжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) 
гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії еОекОпОємьУя кОРйПкФбОккя мО ікрі бігСйСУмі лТС 
аОкзібУьзФ ОаС кПаОкзібУьзФ нікОкУСбФ ФУмОкСбФ (зСг еО Єгжкжй гПТдОбкжй 
ТПєУмТСй ліглТжєйУмб мО СТвОкіеОоіР КзТОїкж; язсС мОзО ФУмОкСбО є ікСеПйкСю 
юТжгжпкСю СУСаСю - еОекОпОємьУя зСг, лТжУбСєкжР СТвОкСй ТПєУмТОоії юТжгжпкжХ 
СУіа біглСбігкСї гПТдОбж), б язіР бігзТжмі біглСбігкі ТОХФкзж, кО язжХ еаПТівОюмьУя 
бОиюмкі оіккСУмі, ОаС гС язСї еТСаиПкі біглСбігкі бкПУзж, мО біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО еОУбігпПкжР гСзФйПкм, сС лігмбПТгдФє кОябкіУмь еОгПзиОТСбОкжХ 
вТСрСбжХ Озмжбіб ніежпкСї СУСаж кО біглСбігкСйФ ТОХФкзФ. 

Дия лТОб вТСрСбСї бжйСвж (Ф мСйФ пжУиі вТСрСбжХ зСрміб, лСежпПкжХ гПзиОТОкмСй 
мТПмій СУСаОй еО гСвСбСТСй лСежзж) б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії 
еОекОпОємьУя кОРйПкФбОккя мО ікрі бігСйСУмі лТС юТжгжпкФ СУСаФ - аСТдкжзО (зСг еО 
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Єгжкжй гПТдОбкжй ТПєУмТСй ліглТжєйУмб мО СТвОкіеОоіР КзТОїкж; язсС мОзО ФУмОкСбО є 
ікСеПйкСю юТжгжпкСю СУСаСю - еОекОпОємьУя зСг, лТжУбСєкжР СТвОкСй ТПєУмТОоії 
юТжгжпкжХ СУіа біглСбігкСї гПТдОбж, ОаС лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі мО ТПєУмТОоіРкжР 
кСйПТ СаиізСбСї зОТмзж лиОмкжзО лСгОмзіб (ОаС Ф бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй бжлОгзОХ - 
УПТія (еО кОябкСУмі) мО кСйПТ лОУлСТмО вТСйОгякжкО КзТОїкж пж біглСбігкжР гСзФйПкм, сС 
лСУбігпФє СУСаФ ікСеПйоя ОаС СУСаФ аПе вТСйОгякУмбО) ніежпкСї СУСаж - аСТдкжзО, кСйПТ мО 
гОмО гСзФйПкмО, сС лігмбПТгдФє лТОбС вТСрСбСї бжйСвж; 

 бігСйСУмі лТС Са'єзмж гПзиОТФбОккя, бжекОпПкі ліглФкзмОйж "а" - "П" лФкзмФ 4 оьСвС 
лігТСегіиФ, іе еОекОпПккяй ікнСТйОоії, сС гОє ейСвФ їХ ігПкмжнізФбОмж, еСзТПйО лТС їХ 
йіУоПекОХСгдПккя ОаС йіУоП еаПТівОккя (зТій лТПгйПміб йжУмПомбО мО ОкмжзбОТіОмФ, 
гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, гСТСвСоіккСвС зОйіккя, юбПиіТкжХ бжТСаіб, аОкзібУьзжХ 
йПмОиіб, язі кП ТСейісПкі кО ТОХФкзОХ, лОй'ямкжХ аОкзкСм мО йСкПм мСсС), бжг, кОебФ, 
Тіз бжТСакжомбО (бжлФУзФ) мСсС; 

 УОйСУміРкС бжекОпПкО гПзиОТОкмСй Ф кОоіСкОиькіР бОиюмі аОеО гия кОТОХФбОккя 
еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя. ДС СгкСТОеСбСї 
(УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії гПзиОТОкм еСаСб'яеОкжР гСгОмж зСлії 
гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь бОТміУмь Са'єзміб гПзиОТФбОккя, Ф ТОеі 
йіУоПекОХСгдПккя (ТПєУмТОоії) ОзмжбФ ніежпкСї СУСаж еО йПдОйж КзТОїкж мО/ОаС Ф 
ТОеі гПзиОТФбОккя бОиюмкжХ оіккСУмПР, ТСейісПкжХ кО ТОХФкзОХ Ф аОкзОХ б КзТОїкі, мО 
лТОб вТСрСбСї бжйСвж, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй "О" лФкзмФ 4 оьСвС лігТСегіиФ. К ТОеі 
йіУоПекОХСгдПккя (ТПєУмТОоії) ікржХ Озмжбіб ніежпкСї СУСаж б КзТОїкі гПзиОТОкм 
йСдП гСгОмж зСлії гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь бОТміУмь Са'єзміб гПзиОТФбОккя; 

 УмОбзО мО УФйО еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя. 
В СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії кП еОекОпОємьУя ікнСТйОоія лТС 

гдПТПиО СгПТдОккя (кОаФммя) гПзиОТОкмСй Са'єзміб гПзиОТФбОккя. КСкмТСиююпСйФ СТвОкФ 
еОаСТСкяємьУя бжйОвОмж гСгОмзСбі гСзФйПкмж, зТій лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй. 

ІкнСТйОоія, сС йіУмжмьУя б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії, є 
лСгОмзСбСю ікнСТйОоією. 

6.2. ИгкСТОеСбО (УлПоіОиькО) гСаТСбіиькО гПзиОТОоія лСгОємьУя аПелСУПТПгкьС 
гПзиОТОкмСй гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, б ПиПзмТСккіР нСТйі е ФТОХФбОккяй бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ТСегіиСй II оьСвС 
КСгПзУФ, мО СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ ожй лігТСегіиСй. 

6.3. К лПТіСг лТСбПгПккя СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя 
біглСбігкС гС оьСвС лігТСегіиФ гПзиОТОкм йОє лТОбС ФмСпкжмж ікнСТйОоію, еОекОпПкФ Ф 
лСлПТПгкьС лСгОкіР СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії, бжзиюпкС рияХСй 
лСгОккя кСбСї СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
ожй лігТСегіиСй. ЙТж оьСйФ лСлПТПгкьС лСгОкО СгкСТОеСбО (УлПоіОиькО) гСаТСбіиькО 
гПзиОТОоія, ікнСТйОоія е язСї ФмСпкюємьУя, ббОдОємьУя ОкФиьСбОкСю. ЙіУия еОбПТрПккя 
лПТіСгФ лТСбПгПккя СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя лиОмкжз 
лСгОмзіб йОє лТОбС лСгОмж ФмСпкююпжР ТСеТОХФкСз гС ТОкірП лСгОкСї СгкСТОеСбСї 
(УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії бжзиюпкС Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй 
лігТСегіиСй. 

К ТОеі еаіиьрПккя аОеж гия кОТОХФбОккя еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) 
гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя Ф кСбіР СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії 
егіРУкюємьУя гСлиОмО Тіекжоі йід бжекОпПкСю Ф кСбіР СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) 
гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії УФйСю еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС 
гПзиОТФбОккя і УФйСю еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, 
УлиОпПкСю біглСбігкС гС лСлПТПгкьС лСгОкСї СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї 
гПзиОТОоії. 

7. ВжекОпПккя аОеж гия кОТОХФбОккя еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС 
гПзиОТФбОккя. 

7.1. Дия Са'єзміб гПзиОТФбОккя, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй "О" лФкзмФ 4 оьСвС лігТСегіиФ: 
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аОеСю гия кОТОХФбОккя еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС 
гПзиОТФбОккя є вТСрСбО бОТміУмь біглСбігкСвС Са'єзмО гПзиОТФбОккя ОаС кСйікОиькО 
бОТміУмь вТСрСбСї бжйСвж, Ф мСйФ пжУиі еО лСежзОйж, кОгОкжйж мТПмій СУСаОй. К ТОеі язсС 
мОзО вТСрСбО бОТміУмь бжекОпПкО б ікСеПйкіР бОиюмі, бОТміУмь мОзжХ бОиюмкжХ оіккСУмПР 
еОекОпОємьУя Ф вТжбкі еО СніоіРкжй зФТУСй кОоіСкОиькСї бОиюмж гС біглСбігкСвС бжгФ 
бОиюмкжХ оіккСУмПР, бжекОпПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж УмОкСй кО гОмФ лСгОккя 
СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії. К ТОеі язсС мОзО вТСрСбО бОТміУмь 
бжекОпПкО Ф бжвиягі аОкзібУьзжХ йПмОиіб, бОТміУмь аОкзібУьзжХ йПмОиіб еОекОпОємьУя, 
бжХСгяпж е йОУж мО СаиізСбСї оікж аОкзібУьзжХ йПмОиіб, ТСеТОХСбОкСї ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж УмОкСй кО гОмФ лСгОккя гПзиОТОкмСй СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї 
гПзиОТОоії. 

ДПзиОТОкм еСаСб'яеОкжР гСзФйПкмОиькС лігмбПТгжмж вТСрСбФ бОТміУмь мОзжХ Са'єзміб 
гия кОТОХФбОккя еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя 
рияХСй гСгОккя гС СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії еОУбігпПкжХ 
кОиПдкжй пжкСй зСліР гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь бОТміУмь Са'єзміб гПзиОТФбОккя. 

7.2. Дия Са'єзміб гПзиОТФбОккя, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж "а" - "П" лФкзмФ 4 оьСвС 
лігТСегіиФ, аОеО гия кОТОХФбОккя еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС 
гПзиОТФбОккя бжекОпОємьУя, еСзТПйО, ОиП кП бжзиюпкС, яз: 

 бжмТОмж гПзиОТОкмО кО лТжгаОккя (кОаФммя) Са'єзмО гПзиОТФбОккя; 
 бОТміУмь, сС бжекОпОємьУя кО лігУмОбі Соікзж йОРкО мО йОРкСбжХ лТОб, нікОкУСбжХ 

ікУмТФйПкміб, ікржХ Озмжбіб. ИоікзО сСгС Са'єзмО гПзиОТФбОккя лТСбСгжмьУя 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО зТОїкж, гП екОХСгжмьУя мОзжР Озмжб. ВОТміУмь Озмжбіб, 
бжекОпПкО б ікСеПйкіР бОиюмі, бігСаТОдОємьУя б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) 
гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії Ф вТжбкі еО СніоіРкжй зФТУСй кОоіСкОиькСї бОиюмж, 
бУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж УмОкСй кО гОмФ лСгОккя СгкСТОеСбСї 
(УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії; 

 кСйікОиькО бОТміУмь лТОб вТСрСбСї бжйСвж; 
 бОТміУмь лТжгаОккя ОаС аіТдСбО бОТміУмь, гіРУкО УмОкСй кО гОмФ лСгОккя 

СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії, зСТлСТОмжбкжХ лТОб (ОзоіР), язі 
гСлФсПкі гС аіТдСбжХ мСТвіб; 

 бОТміУмь ОзмжбФ Ф бжвиягі гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, сС бжекОпОємьУя Ф лПТПТОХФкзФ бОвж 
гС еОзФлібПиькСї оікж кО гСТСвСоіккі йПмОиж, бжекОпПкСї ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж УмОкСй кО гОмФ лСгОккя СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії; 

 бжмТОмж кО лТжгаОккя (кОаФммя) гПзиОТОкмСй оіккжХ лОлПТіб мО ікржХ нікОкУСбжХ 
ікУмТФйПкміб, сС кП гСлФсПкі гС аіТдСбжХ мСТвіб, мО пОУмСз (лОїб) Ф йОРкі юТжгжпкжХ 
СУіа ОаС б ФмбСТПккяХ аПе УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж, ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб ОаС 
кСйікОиькО бОТміУмь мОзжХ Озмжбіб, еОекОпПкО Ф біглСбігкжХ гСзФйПкмОХ. 

ЗО биОУкжй аОдОккяй гПзиОТОкмО гия ТФХСйСвС йОРкО (зТій гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО ікржХ УОйСХігкжХ йОржк і йПХОкіейіб, бжмбСТіб йжУмПомбО, 
гСТСвСоіккСвС зОйіккя (Ф мСйФ пжУиі СТвОкСвПккСвС ФмбСТПккя) мО бжТСаіб е кжХ) аОеСю гия 
кОТОХФбОккя еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя йСдП аФмж 
УОйСУміРкС бжекОпПкО гПзиОТОкмСй бОТміУмь Са'єзміб гПзиОТФбОккя, язі екОХСгямьУя 
(еОТПєУмТСбОкі) кО мПТжмСТії КзТОїкж. 

ДПзиОТОкм йСдП гСгОмж гС СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії біглСбігкі 
гСзФйПкмж ОаС кОиПдкжй пжкСй еОУбігпПкі їХ зСлії, сС лігмбПТгдФюмь бОТміУмь Са'єзміб 
гПзиОТФбОккя, язі екОХСгямьУя (еОТПєУмТСбОкі) кО мПТжмСТії КзТОїкж. 

ДПзиОТОкм еСаСб'яеОкжР гСзФйПкмОиькС лігмбПТгжмж бОТміУмь Са'єзміб гПзиОТФбОккя 
рияХСй гСгОккя гС СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії еОУбігпПкжХ 
кОиПдкжй пжкСй зСліР гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь бОТміУмь Са'єзміб гПзиОТФбОккя, Ф 
ТОеі язсС мОзі Са'єзмж екОХСгямьУя (еОТПєУмТСбОкі) еО йПдОйж КзТОїкж. 

8. ЛФйО еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя сСгС 
еОгПзиОТСбОкжХ Са'єзміб бжекОпОємьУя рияХСй еОУмСУФбОккя гС аОеж гия кОТОХФбОккя 
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еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, бжекОпПкСї евігкС е 
лФкзмСй 7 оьСвС лігТСегіиФ, мОзжХ УмОбСз: 

8.1. 5 бігУСмзіб: 
 сСгС бОиюмкжХ оіккСУмПР, ТСейісПкжХ кО ТОХФкзОХ Ф аОкзОХ б КзТОїкі е гСмТжйОккяй 

бжйСв лФкзмФ 9 оьСвС лігТСегіиФ, мО сСгС лТОбО вТСрСбСї бжйСвж гС ТПежгПкміб 
КзТОїкж, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй "О" лФкзмФ 4 оьСвС лігТСегіиФ; 

 сСгС Са'єзміб гПзиОТФбОккя, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж "а" - "П" лФкзмФ 4 оьСвС 
лігТСегіиФ, сС екОХСгямьУя (еОТПєУмТСбОкі) б КзТОїкі, зТій мжХ, язі СлСгОмзСбФюмьУя 
еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 8.3 оьСвС лФкзмФ. 

К оіияХ СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя гия еОУмСУФбОккя 
лПТПгаОпПкСї ліглФкзмСй 8.1 оьСвС лФкзмФ УмОбзж еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) 
гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя кО гОмФ лСгОккя СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї 
гПзиОТОоії зСрмж гПзиОТОкмО б кОоіСкОиькіР мО ікСеПйкіР бОиюмОХ, аОкзібУьзжХ йПмОиОХ 
йОюмь аФмж ТСейісПкі кО ТОХФкзОХ Ф аОкзОХ КзТОїкж. 

Яз ОиьмПТкОмжбФ лиОмкжз лСгОмзіб йСдП СаТОмж УмОбзФ 6 бігУСмзіб іе УлиОмСю 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мТьСйО Тібкжйж пОУмжкОйж. 

8.2. 9 бігУСмзіб: 
 сСгС бОиюмкжХ оіккСУмПР, ТСейісПкжХ кО ТОХФкзОХ б ікСеПйкжХ аОкзОХ ОаС язі 

еаПТівОюмьУя б ікСеПйкжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ, мО сСгС лТОбО вТСрСбСї бжйСвж гС 
кПТПежгПкміб КзТОїкж, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй "О" лФкзмФ 4 оьСвС лігТСегіиФ; 

 сСгС Са'єзміб гПзиОТФбОккя, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж "а" - "П" лФкзмФ 4 оьСвС 
лігТСегіиФ, сС екОХСгямьУя (еОТПєУмТСбОкі) еО зСТгСкСй, зТій мжХ, язі 
СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 8.3 оьСвС лФкзмФ. 

К оіияХ СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя гия еОУмСУФбОккя 
лПТПгаОпПкСї ліглФкзмСй 8.2 оьСвС лФкзмФ УмОбзж еаСТФ зСрмж гПзиОТОкмО б ікСеПйкіР 
бОиюмі кО гОмФ лСгОккя мОзСї гПзиОТОоії йОюмь аФмж ТСейісПкі кО ТОХФкзОХ Ф аОкзОХ мО/ОаС 
ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ еО зСТгСкСй. 

Яз ОиьмПТкОмжбФ лиОмкжз лСгОмзіб йСдП СаТОмж УмОбзФ 11,5 бігУСмзО іе УлиОмСю 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мТьСйО Тібкжйж пОУмжкОйж. 

8.3. 2,5 бігУСмзО сСгС кСйікОиькСї бОТмСУмі гПТдОбкжХ СаиівОоіР КзТОїкж е мПТйікСй 
СаівФ аіиьрП кід 365 гкіб аПе лТОбО гСУмТСзСбСвС лСвОрПккя, лТжгаОкжХ гПзиОТОкмСй Ф 
лПТіСг е 1 бПТПУкя 2021 ТСзФ гС 28 июмСвС 2023 ТСзФ гС лСгОккя СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) 
гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії. 

Яз ОиьмПТкОмжбФ лиОмкжз лСгОмзіб йСдП СаТОмж УмОбзФ 3 бігУСмзж іе УлиОмСю 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мТьСйО Тібкжйж пОУмжкОйж сСТіпкС. 

9. Дия оіиПР СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя гПзиОТОкм йОє 
ТСейіУмжмж зСрмж б кОоіСкОиькіР мО ікСеПйкіР бОиюмОХ Ф вСмібзСбіР нСТйі мО/ОаС 
аОкзібУьзжХ йПмОиОХ кО лСмСпкжХ ТОХФкзОХ іе УлПоіОиькжй ТПджйСй бжзСТжУмОккя б аОкзОХ 
КзТОїкж (гОиі - УлПоіОиькі ТОХФкзж) гС лСгОккя СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї 
гПзиОТОоії. 

ЙіУия лСгОккя СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії е ФТОХФбОккяй 
лСиСдПкь ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС лФкзмФ мО лТСмявСй лПТіСгФ СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) 
гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя гПзиОТОкм йСдП СгкСТОеСбС УзСТжУмОмжУя лТОбСй 
гСгОмзСбСвС ТСейісПккя зСрміб Ф кОоіСкОиькіР мО/ОаС ікСеПйкіР бОиюмі Ф вСмібзСбіР нСТйі 
мО/ОаС аОкзібУьзжХ йПмОиОХ кО УлПоіОиькСйФ ТОХФкзФ мО Ф мОзСйФ ТОеі йОє лСгОмж 
ФмСпкююпФ СгкСТОеСбФ (УлПоіОиькФ) гСаТСбіиькФ гПзиОТОоію біглСбігкС гС оьСвС 
лігТСегіиФ. 

ДПзиОТОкм е йПмСю еОаПелПпПккя бжзСкОккя лСиСдПкь оьСвС лФкзмФ ебПТмОємьУя гС 
аОкзФ гия бігзТжммя УлПоіОиькСвС ТОХФкзФ. ЙСТягСз бігзТжммя, еОзТжммя, еОТОХФбОккя 
зСрміб кО УлПоіОиькжР ТОХФкСз і егіРУкПккя зСкмТСию еО СлПТОоіяйж еО мОзжй ТОХФкзСй 
бУмОкСбиююмьУя ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж. 
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БОкз еОаПелПпФє ТСейісПккя зСрміб Ф вСмібзСбіР нСТйі мО/ОаС аОкзібУьзжХ йПмОиОХ гия 
оіиПР СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя кО УлПоіОиькСйФ ТОХФкзФ 
ліУия егіРУкПккя кОиПдкСї лПТПбіТзж СУСаж гПзиОТОкмО біглСбігкС гС бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі еОлСаівОккя мО лТСмжгії иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ 
еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї 
йОУСбСвС екжсПккя (гОиі - еОзСкСгОбУмбС Ф УнПТі нікОкУСбСвС йСкімСТжквФ). 

БОкз ФджбОє еОХСгіб сСгС бУмОкСбиПккя гдПТПи лСХСгдПккя ожХ Озмжбіб Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй Ф УнПТі нікОкУСбСвС йСкімСТжквФ, ліУия еОТОХФбОккя їХ кО 
УлПоіОиькжР ТОХФкСз гПзиОТОкмО. 

10. ЛзиОг мО СаУяв Озмжбіб, гдПТПиО СгПТдОккя (кОаФммя) язжХ Ф ТОеі кПбжзСТжУмОккя 
ніежпкСю СУСаСю лТОбО кО лСгОккя СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії 
ббОдОюмьУя мОзжйж, е язжХ лСбкіУмю УлиОпПкС лСгОмзж і еаСТж біглСбігкС гС лСгОмзСбСвС 
еОзСкСгОбУмбО, УмОкСбиямь: 

1) Озмжбж, зТій бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 2 і 3 оьСвС лФкзмФ, УФйОТкО бОТміУмь язжХ кП 
лПТПбжсФє 400 мжУяп вТжбПкь УмОкСй кО гОмФ еОбПТрПккя лПТіСгФ СгкСТОеСбСвС 
(УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя. К ТОеі язсС вТСрСбО бОТміУмь мОзжХ Озмжбіб 
бжекОпПкО б ікСеПйкіР бОиюмі/аОкзібУьзжХ йПмОиОХ, їХ бОТміУмь еОекОпОємьУя Ф вТжбкі еО 
СніоіРкжй зФТУСй кОоіСкОиькСї бОиюмж гС ікСеПйкСї бОиюмж, ФУмОкСбиПкжй ЗОоіСкОиькжй 
аОкзСй КзТОїкж/СаиізСбСї оікж аОкзібУьзжХ йПмОиіб, ТСеТОХСбОкСї ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж кО гОмФ лСгОккя гПзиОТОкмСй СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії; 

2) кПТФХСйП йОРкС, ТСемОрСбОкП кО мПТжмСТії КзТОїкж, язП УмОкСй кО гОмФ еОбПТрПккя 
лПТіСгФ СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя кОиПдОиС ніежпкіР СУСаі 
кО лТОбі биОУкСУмі (Ф мСйФ пжУиі УліиькСї УФйіУкСї ОаС УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі), сС 
лігмбПТгдФємьУя гОкжйж біглСбігкжХ гПТдОбкжХ ТПєУмТіб, б СаУяеі: 

О) Са'єзмж джмиСбСї кПТФХСйСУмі: 
 збОТмжТО/збОТмжТж, еОвОиькО лиСсО язСї/язжХ кП лПТПбжсФє УФзФлкС 120 збОгТОмкжХ 

йПмТіб, ОаС йОРкСбі лТОбО, сС лігмбПТгдПкі біглСбігкжйж гСзФйПкмОйж, кО мОзФ 
збОТмжТФ ОаС збОТмжТж Ф аОвОмСзбОТмжТкСйФ джмиСбСйФ аФгжкзФ кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО; 

 джмиСбжР аФгжкСз/джмиСбі аФгжкзж, еОТПєУмТСбОкжР/еОТПєУмТСбОкі Ф 
бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ б КзТОїкі, еОвОиькО лиСсО язСвС/язжХ УФзФлкС кП лПТПбжсФє 
240 збОгТОмкжХ йПмТіб, ОаС джмиСбжР аФгжкСз кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО пж 
аФгжкзж кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО, еОвОиькО лиСсО язСвС/язжХ УФзФлкС кП 
лПТПбжсФє 240 збОгТОмкжХ йПмТіб, еО ФйСбж кОябкСУмі Ф мОзСї ніежпкСї СУСаж лТОбО 
биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ біглСбігкСвС оіиьСбСвС лТжекОпПккя; 

а) Са'єзмж кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі - кПджмиСбі аФгжкзж кПзСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
мО/ОаС кПджмиСбі аФгжкзж кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО кПзСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, 
еОвОиькО лиСсО язжХ кП лПТПбжсФє 60 збОгТОмкжХ йПмТіб; 

б) еПйПиькі гіиякзж, УФзФлкжР ТСейіТ язжХ лС зСдкіР СзТПйіР гіиякоі кП лПТПбжсФє 
кСТйж аПеСлиОмкСї лПТПгОпі, бжекОпПкСї УмОммПю 121 ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

3) Сгжк мТОкУлСТмкжР еОУіа СУСажУмСвС кПзСйПТоіРкСвС бжзСТжУмОккя (зТій 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, лТжекОпПкСвС гия лПТПбПеПккя 10 СУіа і аіиьрП, бзиюпОюпж бСгія, 
иПвзСбСвС ОбмСйСаіия е ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО кП йПкрП яз 3 мжУяпі зФаіпкжХ 
УОкмжйПмТіб мО/ОаС УПТПгкьСТжкзСбСю бОТміУмю лСкОг 400 мжУяп вТжбПкь, йСмСожзиО іе 
ТСаСпжй Са'єйСй ожиікгТіб гбжвФкО лСкОг 800 зФаіпкжХ УОкмжйПмТіб, иімОзО, вПиізСлмПТО, 
яХмж, зОмПТО), лТОбС биОУкСУмі кО язжР аФиС еОТПєУмТСбОкС біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж УмОкСй кО гОмФ еОбПТрПккя лПТіСгФ СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС 
гПзиОТФбОккя. 

ПСгС Озмжбіб ніежпкСї СУСаж, бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй, кП егіРУкююмьУя кОТОХФбОккя мО 
УлиОмО еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя. 

11. ЛФйО еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, бжекОпПкО б 
СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії, ббОдОємьУя ФевСгдПкСю. 
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12. ЛлиОмО еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя 
егіРУкюємьУя гПзиОТОкмСй лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж лСгОккя СгкСТОеСбСї 
(УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії. 

К ТОеі бжаСТФ гПзиОТОкмСй Ф йПдОХ СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС 
гПзиОТФбОккя УмОбзж еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, 
сС лПТПгаОпОє УлиОмФ мОзСвС лиОмПдФ мТьСйО Тібкжйж пОУмжкОйж, УлиОмО еаСТФ е 
СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя егіРУкюємьУя гПзиОТОкмСй: 
лПТрСвС лиОмПдФ - лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж лСгОккя СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) 
гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії; гТФвСвС лиОмПдФ - гС 1 ижУмСлОгО 2023 ТСзФ; мТПмьСвС лиОмПдФ - гС 
1 ижУмСлОгО 2024 ТСзФ (зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ОаеОоОйж мТПмій - рСУмжй оьСвС 
лФкзмФ). 

К ТОеі бжаСТФ гПзиОТОкмСй, язжР лСгОб СгкСТОеСбФ (УлПоіОиькФ) гСаТСбіиькФ 
гПзиОТОоію ліУия 31 УПТлкя 2022 ТСзФ, Ф йПдОХ СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС 
гПзиОТФбОккя УмОбзж еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, 
сС лПТПгаОпОє УлиОмФ мОзСвС лиОмПдФ мТьСйО Тібкжйж пОУмжкОйж, УлиОмО еаСТФ е 
СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя егіРУкюємьУя гПзиОТОкмСй Ф 
мОзСйФ лСТягзФ: 

 лПТрСвС лиОмПдФ - лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж лСгОккя СгкСТОеСбСї 
(УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії; 

 гТФвСвС лиОмПдФ - гС 1 мТОбкя 2024 ТСзФ; 

 мТПмьСвС лиОмПдФ - гС 1 мТОбкя 2025 ТСзФ. 
К ТОеі лСгОккя гПзиОТОкмСй ФмСпкююпСї СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї 

гПзиОТОоії: 
 язсС УФйО еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, 

бжекОпПкО б ФмСпкююпіР гПзиОТОоії, є йПкрСю еО УФйФ еаСТФ, УлиОпПкФ кО лігУмОбі 
лСлПТПгкьС лСгОкСї СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії, лСбПТкПккя 
кОгйіТФ УлиОпПкСї УФйж еаСТФ егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 43 
оьСвС КСгПзУФ; 

 язсС УФйО еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, 
бжекОпПкО б ФмСпкююпіР гПзиОТОоії, є аіиьрСю еО УФйФ еаСТФ, УлиОпПкФ кО лігУмОбі 
лСлПТПгкьС лСгОкСї СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії, гПзиОТОкм, 
язжР лСгОб біглСбігкФ гПзиОТОоію, еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж УФйФ кПгСлиОмж еаСТФ б 
ТСейіТі мОзСї Тіекжоі лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж лСгОккя ФмСпкююпСї 
гПзиОТОоії. 

К ТОеі кПУлиОмж ОаС УлиОмж б кПлСбкСйФ СаУяеі УФйж еаСТФ е СгкСТОеСбСвС 
(УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, еОекОпПкСї б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) 
гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії, Ф бУмОкСбиПкжР ожй лігТСегіиСй УмТСз СгкСТОеСбО (УлПоіОиькО) 
гСаТСбіиькО гПзиОТОоія ббОдОємьУя кПлСгОкСю мО кО гПзиОТОкмО кП лСржТююмьУя 
лПТПгаОпПкі ожй лігТСегіиСй гПТдОбкі вОТОкмії мО ебіиькПккя біг біглСбігОиькСУмі. 

13. ЙСгОмзСбО лПТПбіТзО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кП лТСбСгжмьУя сСгС гдПТПиО СмТжйОккя гПзиОТОкмСй пж ніежпкСю 
СУСаСю, сС ліглОгОє ліг гію лФкзмФ 10 оьСвС лігТСегіиФ, гСХСгіб, еО ТОХФкСз язжХ аФиС 
СгПТдОкС (кОаФмС) еОгПзиОТСбОкі мОзжй гПзиОТОкмСй Озмжбж ОаС Озмжбж, лПТПгаОпПкі 
лФкзмСй 10 оьСвС лігТСегіиФ. 

ЛлиОмО гПзиОТОкмСй Ф лСбкСйФ СаУяеі УФйж еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) 
гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, Ф мСйФ пжУиі гСкОТОХФбОккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй лігТСегіиСй, ебіиькяє мОзСвС гПзиОТОкмО біг біглСбігОиькСУмі 
еО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС мО бОиюмкСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, мО біг СаСб'яезФ кОТОХФбОккя мО УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб 
сСгС гСХСгіб, язі УмОиж гдПТПиСй СгПТдОккя (кОаФммя) Озмжбіб, еОекОпПкжХ мОзжй 
гПзиОТОкмСй б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії (Ф йПдОХ УзиОгФ і 
бОТмСУмі Озмжбіб, еОекОпПкжХ б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії яз Са'єзм 
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і аОеО гия кОТОХФбОккя еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя), 
сС йОиж йіУоП Ф аФгь-язСйФ е лСгОмзСбжХ лПТіСгіб гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

К ТОеі УлиОмж гПзиОТОкмСй, язжР СаТОб УмОбзФ лСгОмзФ іе ТСеУмТСпПккяй УлиОмж мТьСйО 
Тібкжйж пОУмжкОйж, лПТрСї пОУмжкж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мОзжР лиОмкжз лСгОмзіб кП 
йСдП аФмж лТжмявкФмжР гС біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС мО бОиюмкСвС 
еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, мО 
мжйпОУСбС ебіиькяємьУя біг бжзСкОккя СаСб'яезФ кОТОХФбОккя мО УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб 
сСгС гСХСгіб, язі УмОиж гдПТПиСй СгПТдОккя (кОаФммя) Озмжбіб, еОекОпПкжХ мОзжй 
гПзиОТОкмСй б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії (Ф йПдОХ УзиОгФ і 
бОТмСУмі Озмжбіб, еОекОпПкжХ б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії яз Са'єзм 
і аОеО гия кОТОХФбОккя еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя), 
сС йОиж йіУоП Ф аФгь-язСйФ е лСгОмзСбжХ лПТіСгіб гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. К ТОеі кПУлиОмж 
(кПУбСєпОУкСї УлиОмж) гТФвСї пж мТПмьСї пОУмжкж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя гПзиОТОкм 
лТжмявФємьУя гС біглСбігОиькСУмі мО ббОдОємьУя мОзжй, сС йОє СаСб'яеСз кОТОХФбОккя мО 
УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб сСгС еОекОпПкжХ гСХСгіб кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ, О ТСейіТ 
УлиОпПкСї пОУмжкж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя ббОдОємьУя лСйжизСбС УлиОпПкжй. 

14. ДС гПзиОТОкмО, язжР УлиОмжб Ф лСбкСйФ СаУяеі УФйФ еаСТФ е СгкСТОеСбСвС 
(УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя Ф бУмОкСбиПкжХ ожй лігТСегіиСй лСТягзФ, 
УмТСзж мО ТСейіТі, О мОзСд бжзСкОб ікрі бжйСвж, лПТПгаОпПкі ожй лігТСегіиСй, кП йСдФмь: 

1) еОУмСУСбФбОмжУя еОХСгж еОаПелПпПккя зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя, еОУмСУСбФбОмжУя 
еОлСаідкі еОХСгж мО бпжкямжУя Уиігпі (ТСерФзСбі) гії Ф зТжйікОиькСйФ лТСбОгдПккі Ф еб'яезФ 
е лТжгаОккяй (нСТйФбОккяй гдПТПи лТжгаОккя), УмбСТПккяй, СгПТдОккяй, 
бжзСТжУмОккяй еОекОпПкжХ б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії Озмжбіб еО 
аФгь-язжР лПТіСг гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ (Ф йПдОХ УзиОгФ мО бОТмСУмі Озмжбіб ніежпкСї СУСаж, 
еОекОпПкжХ б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії яз Са'єзм і аОеО гия 
кОТОХФбОккя еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя), еО 
СекОзОйж зТжйікОиькжХ лТОбСлСТФрПкь, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 212, 2121 КТжйікОиькСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж. ЛФйж, сСгС язжХ УлиОпПкС еаіТ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) 
гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, бжТОХСбФюмьУя е ФУмОкСбиПкжХ зТжмПТіїб гия оіиПР 
збОиінізОоії лТОбСлСТФрПккя яз зТжйікОиькС зОТОкСвС гіяккя сСгС Озмжбіб ніежпкСї СУСаж, 
язі аФиж бігСаТОдПкі (Ф йПдОХ УзиОгФ мО бОТмСУмі) б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР 
гПзиОТОоії; 

2) ТСелСпжкОмжУя лТСбОгдПккя Ф УлТОбОХ лТС ОгйікіУмТОмжбкі лТОбСлСТФрПккя еО 
лСТФрПккя лСгОмзСбСвС мО бОиюмкСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС 
лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, О мОзСд еО УмОммяйж 1551, 162, 1621, 1631 (сСгС 
УОйСеОРкямСї СУСаж), 1632 (сСгС УОйСеОРкямСї СУСаж б пОУмжкі УлиОмж єгжкСвС лСгОмзФ мО 
єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя), 1634 (сСгС 
УОйСеОРкямСї СУСаж), 16315 (сСгС УОйСеОРкямСї СУСаж), 164 (сСгС УОйСеОРкямСї СУСаж), 
1641, 1642 (сСгС ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя), 1651 (сСгС УОйСеОРкямСї СУСаж), 1666 (сСгС 
УОйСеОРкямСї СУСаж) КСгПзУФ КзТОїкж лТС ОгйікіУмТОмжбкі лТОбСлСТФрПккя, язсС мОзі 
лТОбСлСТФрПккя лСб'яеОкі е лТжгаОккяй (нСТйФбОккяй гдПТПи лТжгаОккя), УмбСТПккяй, 
СгПТдОккяй, бжзСТжУмОккяй еОекОпПкжХ б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР 
гПзиОТОоії Са'єзміб гПзиОТФбОккя гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ (Ф йПдОХ УзиОгФ мО бОТмСУмі Озмжбіб, 
еОекОпПкжХ б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії яз Са'єзм і аОеО гия 
кОТОХФбОккя еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя). 

15. ИгкСТОеСбО (УлПоіОиькО) гСаТСбіиькО гПзиОТОоія лігиявОє лПТПбіТоі Ф УлПоіОиькСйФ 
лСТягзФ. 

15.1. ИгкСТОеСбО (УлПоіОиькО) гСаТСбіиькО гПзиОТОоія лігиявОє б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ ожй лігТСегіиСй, зОйПТОиькіР лПТПбіТоі, язФ оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТСбСгжмь лТСмявСй 60 зОиПкгОТкжХ 
гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй лСгОккя РСйФ біглСбігкСї гПзиОТОоії. 
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К ТОеі бжябиПккя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еО ТПеФиьмОмОйж зОйПТОиькСї лПТПбіТзж ОТжнйПмжпкжХ мО иСвіпкжХ 
лСйжиСз Ф біглСбігкіР СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії, сС кП лТжебПиж 
гС кПгСлиОмж УФйж еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, 
мОзжР СТвОк кОлТОбияє лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 42 
оьСвС КСгПзУФ, гПзиОТОкмФ біглСбігкП лСбігСйиПккя. ЗО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ мОзСвС 
лСбігСйиПккя гПзиОТОкм йОє лТОбС лСгОмж ФмСпкююпФ біглСбігкФ СгкСТОеСбФ (УлПоіОиькФ) 
гСаТСбіиькФ гПзиОТОоію лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя мОзСвС 
лСбігСйиПккя. 

К ТОеі бжябиПккя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еО ТПеФиьмОмОйж зОйПТОиькСї лПТПбіТзж біглСбігкСї СгкСТОеСбСї 
(УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії ОТжнйПмжпкСї лСйжизж, сС лТжебПиО гС кПгСлиОмж 
УФйж еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, гПзиОТОкм, язжР 
лСгОб біглСбігкФ СгкСТОеСбФ (УлПоіОиькФ) гСаТСбіиькФ гПзиОТОоію, еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж 
УФйФ мОзСї кПгСлиОмж лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя біглСбігкСвС 
лСбігСйиПккя еО гСбіиькСю нСТйСю оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, мО лСгОмж ФмСпкююпФ біглСбігкФ СгкСТОеСбФ (УлПоіОиькФ) 
гСаТСбіиькФ гПзиОТОоію лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя мОзСвС 
лСбігСйиПккя. 

К ТОеі бжябиПккя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еО ТПеФиьмОмОйж зОйПТОиькСї лПТПбіТзж біглСбігкСї СгкСТОеСбСї 
(УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії ОТжнйПмжпкСї лСйжизж, сС лТжебПиО гС лПТПлиОмж 
УФйж еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, гПзиОТОкм, язжР 
лСгОб біглСбігкФ СгкСТОеСбФ (УлПоіОиькФ) гСаТСбіиькФ гПзиОТОоію, йОє лТОбС кО лігУмОбі 
біглСбігкСвС лСбігСйиПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лСгОмж ФмСпкююпФ біглСбігкФ СгкСТОеСбФ (УлПоіОиькФ) гСаТСбіиькФ 
гПзиОТОоію лТСмявСй 20 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя мОзСвС лСбігСйиПккя. 
ЙСбПТкПккя кОгйіТФ УлиОпПкСї УФйж еаСТФ егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 
43 оьСвС КСгПзУФ. 

15.2. З йПмСю лігмбПТгдПккя еОУмСУФбОккя біглСбігкСї УмОбзж еаСТФ е СгкСТОеСбСвС 
(УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, бжекОпПкСї лФкзмСй 8 оьСвС лігТСегіиФ, 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, ліг пОУ 
зОйПТОиькСї лПТПбіТзж біглСбігкСї СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії йОє 
лТОбС: 

 лПТПбіТжмж ТПєУмТОоію лТОбСпжкіб мО/ОаС Озмжбіб Ф гПТдОбкжХ ТПєУмТОХ, Ф мСйФ пжУиі 
рияХСй ебПТкПккя гС біглСбігкжХ гПТдОбкжХ СТвОкіб; 

 ебПТкФмжУя гС гПзиОТОкмО іе еОлжмСй сСгС лігмбПТгдПккя кОябкСУмі Ф гПзиОТОкмО 
еОекОпПкжХ Ф біглСбігкіР СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії йОРкО, 
йОРкСбжХ і кПйОРкСбжХ лТОб, Ф ТОеі язсС еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж, лПТПгаОпПкСї 
ОаеОоСй гТФвжй оьСвС ліглФкзмФ, бжябиПкО ТСеаідкіУмь йід еОгПзиОТСбОкСю 
ікнСТйОоією мО гОкжйж гПТдОбкжХ ТПєУмТіб. 

К ТОеі бУмОкСбиПккя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТСмявСй 365 гкіб е гкя лСгОккя СгкСТОеСбСї (УлПоіОиькСї) 
гСаТСбіиькСї гПзиОТОоії гПзиОТОкмСй лСТФрПккя кжй бУмОкСбиПкжХ лФкзмОйж 8 і 9 оьСвС 
лігТСегіиФ ФйСб ТСейісПккя бОиюмкжХ оіккСУмПР Ф аОкзібУьзжХ мО/ОаС б ікржХ нікОкУСбжХ 
ФУмОкСбОХ, бігУФмкСУмі біглСбігкСвС гСзФйПкмО, сС лігмбПТгдФє лТОбС бжйСвж (Ф мСйФ пжУиі 
бігУФмкСУмі гСвСбСТФ лСежзж йід гПзиОТОкмСй мО юТжгжпкСю СУСаСю мО/ОаС кСмОТіОиькСвС 
лСУбігпПккя гСвСбСТФ лСежзж йід гПзиОТОкмСй мО ікрСю ніежпкСю СУСаСю), мО/ОаС 
бігУФмкСУмі зСліР гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ ожй лігТСегіиСй, еО ФйСбж сС гПзиОТОкм 
лТСмявСй 15 ТСаСпжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй СмТжйОккя еОлжмФ, кП кОгОУмь 
лСяУкПккя мО гСзФйПкмОиькі лігмбПТгдПккя, мО/ОаС біглСбігкі зСлії гСзФйПкміб кО 
лжУьйСбжР еОлжм оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
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лСиімжзФ, б язСйФ еОекОпПкС бжябиПкФ кПгСУмСбіТкіУмь гОкжХ мО/ОаС лПТПиіз кПкОгОкжХ 
гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ ожй лігТСегіиСй, Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, 
лТСбСгжмьУя гСзФйПкмОиькО лСеОлиОкСбО кПбжїекО лПТПбіТзО мО егіРУкюємьУя 
кОТОХФбОккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь. ЙТж оьСйФ мОзі бОиюмкі оіккСУмі мО лТОбО бжйСвж (Ф 
мСйФ пжУиі вТСрСбі зСрмж, лСежпПкі мТПмій СУСаОй), сС бігСаТОдПкі б СгкСТОеСбіР 
(УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії, мО/ОаС Озмжбж, бОТміУмь язжХ йОє аФмж лігмбПТгдПкО 
гСзФйПкмОиькС, Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй лігТСегіиСй, СлСгОмзСбФюмьУя еО УмОбзСю 
18 бігУСмзіб. К мОзСйФ ТОеі оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, егіРУкює кОТОХФбОккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
ожй КСгПзУСй. 

16. ИгкСТОеСбі (УлПоіОиькі) гСаТСбіиькі гПзиОТОоії, О мОзСд бігСйСУмі, сС йіУмямьУя б 
кжХ, кП йСдФмь аФмж бжзСТжУмОкі б ТСеУиігФбОккяХ мО/ОаС лПТПбіТзОХ УмСУСбкС гПзиОТОкмО, 
О мОзСд яз гСзОеж Ф зТжйікОиькжХ лТСбОгдПккяХ, УлТОбОХ лТС ОгйікіУмТОмжбкі 
лТОбСлСТФрПккя, ожбіиькжХ мО ОгйікіУмТОмжбкжХ УлТОбОХ (Ф йПдОХ УзиОгФ мО бОТмСУмі 
Озмжбіб, еОекОпПкжХ б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії яз Са'єзм і аОеО 
гия кОТОХФбОккя еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя). 

ЙСиСдПккя ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя Ф ТОеі, язсС гПзиОТОкм, 
лСпжкОюпж е 2010 ТСзФ, є пж аФб пиПкСй Уій'ї лПТрСвС мО гТФвСвС УмФлПкіб УлСТігкПккя, 
біглСбігкС гС ліглФкзмФ 14.1.263 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, СУСаж, бжекОпПкСї 
ОаеОоСй мТПмій лФкзмФ 3 оьСвС лігТСегіиФ, зТій бжлОгзФ лТжмявкПккя мОзСї СУСаж гС 
зТжйікОиькСї біглСбігОиькСУмі еО УмОммяйж 212 мО 2121 (сСгС еСаСб'яеОкь гПзиОТОкмО яз 
ніежпкСї СУСаж ОаС ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя) КТжйікОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС 
Озмжбіб ніежпкСї СУСаж (Ф йПдОХ УзиОгФ мО бОТмСУмі), язі еОекОпПкі б СгкСТОеСбіР 
(УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії, ОаС біглСбігкжйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж 
бУмОкСбиПкС, сС кОаФммя Озмжбіб, еОекОпПкжХ б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР 
гПзиОТОоії, йіУмжмь СекОзж зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя, лПТПгаОпПкСвС УмОммПю 3685 
КТжйікОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, ОаС мОзі Озмжбж лігиявОюмь УмявкПккю яз кПСаґТФкмСбОкі б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ виОбСю 12 ТСегіиФ III МжбіиькСвС лТСоПУФОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 
К ТОеі бжкПУПккя УФгСй ТірПккя, сС кОаТОиС еОзСккСї Ужиж, лТС бжекОккя Озмжбіб, 
еОекОпПкжХ б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії, кПСаґТФкмСбОкжйж мО їХ 
УмявкПккя Ф гСХіг гПТдОбж ОаС бжкПУПккя бжТСзФ УФгФ сСгС зСкніУзОоії ОаС УлПоіОиькСї 
зСкніУзОоії мОзжХ Озмжбіб УлиОпПкжР гПзиОТОкмСй еаіТ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) 
гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя кП лСбПТмОємьУя. 

Азмжбж ніежпкСї СУСаж (Ф йПдОХ УзиОгФ мО бОТмСУмі), язі еОекОпПкС Ф лСгОкіР СгкСТОеСбіР 
(УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії, мО біглСбігкС УлиОпПкжР еаіТ гПзиОТОкмСй Ф 
лСбкСйФ СаУяеі УФйж еаСТФ е СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя Ф 
бУмОкСбиПкжХ ожй лігТСегіиСй лСТягзФ, УмТСзж мО ТСейіТі, О мОзСд СгкСТОеСбО 
(УлПоіОиькО) гСаТСбіиькО гПзиОТОоія кП йСдФмь аФмж бжзСТжУмОкі яз лігУмОбО гия 
бігзТжммя зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя, збОиінізСбОкСвС еО УмОммяйж 212 і 2121 
КТжйікОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, ОаС лСбігСйиПккя лТС ОгйікіУмТОмжбкП лТОбСлСТФрПккя, 
лПТПгаОпПкП УмОммяйж 1551, 162, 1621, 1631 (сСгС УОйСеОРкямСї СУСаж), 1632 (сСгС 
УОйСеОРкямСї СУСаж б пОУмжкі УлиОмж єгжкСвС лСгОмзФ мО єгжкСвС бкПУзФ кО 
еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя), 1634 (сСгС УОйСеОРкямСї СУСаж), 
16315 (сСгС УОйСеОРкямСї СУСаж), 164 (сСгС УОйСеОРкямСї СУСаж), 1641, 1642 (сСгС 
УОйСеОРкямСї СУСаж), 1651 (сСгС УОйСеОРкямСї СУСаж), 1666 (сСгС УОйСеОРкямСї СУСаж) 
КСгПзУФ КзТОїкж лТС ОгйікіУмТОмжбкі лТОбСлСТФрПккя, ОаС яз гСзОе бжекОккя гПзиОТОкмСй 
нОзмФ бпжкПккя кжй еОекОпПкжХ Ф оьСйФ ОаеОоі лТОбСлСТФрПкь пж бжекОккя кжй бжкж Ф 
бпжкПккі еОекОпПкжХ Ф оьСйФ ОаеОоі лТОбСлСТФрПкь. 

17. ВігСйСУмі, сС йіУмямьУя Ф біглСбігкжХ СгкСТОеСбжХ (УлПоіОиькжХ) гСаТСбіиькжХ 
гПзиОТОоіяХ мО гСгОкжХ гС кжХ гСзФйПкмОХ, лСгОкі евігкС е ожй лігТСегіиСй, є 
зСкнігПкоіРкСю ікнСТйОоією мО кП лігиявОюмь ТСевСиСрПккю оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, РСвС лСУОгСбжйж СУСаОйж 
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аПе лжУьйСбСї евСгж гПзиОТОкмО, зТій бжлОгзіб, зСиж оП лТяйС лПТПгаОпПкС еОзСкОйж ОаС 
ТірПккяй УФгФ. ЗО ТСевСиСрПккя мОзСї ікнСТйОоії, Ф мСйФ пжУиі бкОУиігСз УиФдаСбСї 
кПгаОиСУмі ОаС гСлФУзФ гС ікнСТйОоії ікржХ СУіа, язі кП йОюмь мОзСвС лТОбО, О мОзСд 
кПеОзСккП бжзСТжУмОккя мОзжХ бігСйСУмПР лСУОгСбі СУСаж оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТжмявОюмьУя гС ожбіиькСї, 
ОгйікіУмТОмжбкСї, зТжйікОиькСї мО ікрСї біглСбігОиькСУмі евігкС іе еОзСкСй. 

18. КПОиіеОоія лСиСдПкь, лПТПгаОпПкжХ ожй лігТСегіиСй, кП є лігУмОбСю гия лСбкСвС ОаС 
пОУмзСбСвС кПбжзСкОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі еОлСаівОккя мО лТСмжгії иПвОиіеОоії 
(бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю мПТСТжейФ мО 
нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя мО кПгСмТжйОккя бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі ТПОиіеОоії і йСкімСТжквФ ПнПзмжбкСУмі лПТУСкОиькжХ, УлПоіОиькжХ, 
ПзСкСйіпкжХ мО ікржХ СайПдФбОиькжХ еОХСгіб (УОкзоіР). 

19. ДПТдОбкі вОТОкмії мО ебіиькПккя біг біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкі ожй лігТСегіиСй, 
кП лСржТююмьУя кО Озмжбж, егСаФмі бкОУиігСз бпжкПккя зТжйікОиькжХ лТОбСлСТФрПкь, 
зТій зТжйікОиькжХ лТОбСлСТФрПкь, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 212, 2121 (сСгС УлиОмж 
лСгОмзіб яз ніежпкСю СУСаСю пж ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй), УмОммПю 366 (сСгС 
гСзФйПкміб лСгОмзСбСї мО/ОаС нікОкУСбСї ебімкСУмі, йжмкжХ гПзиОТОоіР, лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ, лПТбжккжХ гСзФйПкміб, ікрСї ебімкСУмі е лСгОмзіб, еаСТіб, СаСб'яезСбжХ 
лиОмПдіб), УмОммПю 367 (язсС еиСпжк лСб'яеОкжР е лСТФрПккяй бжйСв лСгОмзСбСвС, 
йжмкСвС, бОиюмкСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС 
кО зСкмТСиююпі СТвОкж) КТжйікОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ДПТдОбкі вОТОкмії мО ебіиькПккя біг біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкі ожй лігТСегіиСй, 
мОзСд кП лСржТююмьУя кО: 

 Озмжбж ніежпкСї ОаС юТжгжпкСї СУСаж, кОаФммя язжХ йіУмжмь СекОзж зТжйікОиькСвС 
лТОбСлСТФрПккя, лПТПгаОпПкСвС УмОммПю 3685 КТжйікОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, 
мО/ОаС язі лігиявОюмь УмявкПккю яз кПСаґТФкмСбОкі б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
виОбСю 12 ТСегіиФ III МжбіиькСвС лТСоПУФОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

 бОиюмкі оіккСУмі, лТОбО бжйСвж мО вТСрСбі зСрмж, лСежпПкі мТПмій СУСаОй, сС 
бігСаТОдПкі б СгкСТОеСбіР (УлПоіОиькіР) гСаТСбіиькіР гПзиОТОоії, Ф ТОеі 
бУмОкСбиПккя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лСТФрПккя гПзиОТОкмСй бУмОкСбиПкжХ лФкзмОйж 8 і 9 оьСвС 
лігТСегіиФ ФйСб ТСейісПккя бОиюмкжХ оіккСУмПР Ф аОкзібУьзжХ ОаС ікржХ нікОкУСбжХ 
ФУмОкСбОХ, бігУФмкСУмі гСвСбСТФ лСежзж йід гПзиОТОкмСй мО юТжгжпкСю СУСаСю 
мО/ОаС кСмОТіОиькСвС лСУбігпПккя гСвСбСТФ лСежзж йід гПзиОТОкмСй мО ікрСю 
ніежпкСю СУСаСю, бігУФмкСУмі біглСбігкСвС гСзФйПкмО, сС лігмбПТгдФє лТОбС 
бжйСвж. 

КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС е 1 бПТПУкя 2021 ТСзФ лС 1 аПТПекя 2022 ТСзФ УмОбзО еаСТФ е 
СгкСТОеСбСвС (УлПоіОиькСвС) гСаТСбіиькСвС гПзиОТФбОккя, бжекОпПкО лФкзмСй 8.2 лФкзмФ 8 
оьСвС лігТСегіиФ, еОУмСУСбФємьУя Ф ТСейіТі 7 бігУСмзіб. 

Яз ОиьмПТкОмжбФ лиОмкжз лСгОмзіб йСдП СаТОмж УмОбзФ 9,5 бігУСмзО іе УлиОмСю 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мТьСйО Тібкжйж пОУмжкОйж сСТіпкС. 

ЙІДКИЗДІЙ 10. ІЗОІ ЙДКДНІДЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

1. ВУмОкСбжмж, сС лСвОрПккя лТСУмТСпПкСї еОаСТвСбОкСУмі УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя 
лПТПг гПТдОбСю (АбмСкСйкСю КПУлФаиізСю КТжй, СаиОУкСю ТОгСю пж йіУьзСю 
мПТжмСТіОиькСю вТСйОгСю) еО зТПгжмСй (лСежзСю), еОиФпПкжй гПТдОбСю (АбмСкСйкСю 
КПУлФаиізСю КТжй, СаиОУкСю ТОгСю пж йіУьзСю мПТжмСТіОиькСю вТСйОгСю) ОаС ліг 
гПТдОбкФ (йіУоПбФ) вОТОкмію, О мОзСд еО зТПгжмСй е аюгдПмФ (бзиюпОюпж лиОмФ еО 
зСТжУмФбОккя мОзжйж зТПгжмОйж (лСежзОйж) мО лПкю) егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, 
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бжекОпПкСйФ виОбСю 9 ТСегіиФ II оьСвС КСгПзУФ ОаС ікржй еОзСкСй, бзиюпОюпж лСвОрПккя 
мОзСї еОаСТвСбОкСУмі еО ТОХФкСз йОРкО оьСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя. 

11. ВУмОкСбжмж, сС УмявкПккя еОаСТвСбОкСУмі е пОУмжкж пжУмСвС лТжаФмзФ (гСХСгФ) 
гПТдОбкжХ ФкімОТкжХ ліглТжєйУмб мО їХ Са'єгкОкь егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
УмОммяйж 59, 60 виОбж 4, УмОммяйж 87 - 101 виОбж 9 ТСегіиФ II оьСвС КСгПзУФ. 

12. ЙСгОмзСбжР аСТв лиОмкжзіб лСгОмзіб - ніежпкжХ СУіа, Ф мСйФ пжУиі УОйСеОРкямжХ СУіа, 
язжР Ф еОвОиькіР УФйі кП лПТПбжсФє 6800 вТжбПкь, йСдП аФмж бТПвФиьСбОкжР Ф мОзСйФ 
лСТягзФ. 

ЛФйО лСгОмзСбСвС аСТвФ (Ф мСйФ пжУиі рмТОнкі УОкзоії, лПкя мО лТСоПкмж еО зСТжУмФбОккя 
ТСеУмТСпПккяй/бігУмТСпПккяй), сС СаиізСбФбОиОУя еО мОзжйж лиОмкжзОйж лСгОмзіб 
УмОкСй кО 1 вТФгкя 2020 ТСзФ і еОижржиОУь кПлСвОрПкСю УмОкСй кО гОмФ кОгОккя 
бігУмТСпПккя, йСдП аФмж бігУмТСпПкО гС 29 вТФгкя 2021 ТСзФ. ВігУмТСпПккя егіРУкюємьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО йіУоПй СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзіб - ніежпкСї СУСаж еО РСвС 
еОябСю. ВігУмТСпПккя кОгОємьУя аПе кОТОХФбОккя лТСоПкміб еО зСТжУмФбОккя мОзжй 
бігУмТСпПккяй. 

К ТОеі лСвОрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лСбкСї УФйж бігУмТСпПкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ кП 
ліекірП бжекОпПкСвС ожй лФкзмСй УмТСзФ рмТОнкі УОкзоії і лПкя, лПТПгаОпПкі ожй 
КСгПзУСй, кО мОзі УлиОпПкі бігУмТСпПкі УФйж кП еОУмСУСбФюмьУя мО кП кОТОХСбФюмьУя, О 
еОУмСУСбОкі (кОТОХСбОкі) зСТжвФюмьУя гС кФиьСбжХ лСзОекжзіб. 

К ТОеі кПлСвОрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб лСбкСї УФйж бігУмТСпПкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ 
гС кОУмОккя бжекОпПкСвС ожй лФкзмСй УмТСзФ, О мОзСд Ф ТОеі її лСвОрПккя ліУия 29 вТФгкя 
2021 ТСзФ, рмТОнкі УОкзоії і лПкя кО бігУмТСпПкі УФйж, сС еОижрОмьУя кПлСвОрПкжйж, 
кОТОХСбФюмьУя Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ евігкС е бжйСвОйж оьСвС КСгПзУФ. 

ЙТж кОгОккі бігУмТСпПккя евігкС е ожй лФкзмСй кСТйж УмОммі 100 оьСвС КСгПзУФ кП 
еОУмСУСбФюмьУя. 

2. ВмТОмжб пжккіУмь. 
21. ЙігиявОюмь УлжУОккю: 
 лСгОмзСбжР аСТв УмОкСй кО 1 Уіпкя 2011 ТСзФ ЗОоіСкОиькСї ОзоіСкПТкСї зСйлОкії 

"ЗОнмСвОе КзТОїкж" (зТій лСгОмзСбСвС аСТвФ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лТж 
егіРУкПккі йжмкСвС СнСТйиПккя лТжТСгкСвС вОеФ, ббПеПкСвС кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж Ф йжкФижХ лПТіСгОХ) мО її гСпіТкіХ ліглТжєйУмб ДК "ГОе КзТОїкж", ДК 
"КзТмТОкУвОе", ДК "КзТвОебжгСаФбОккя", ДАМ "НСТкСйСТкОнмСвОе", УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя, сС егіРУкююмь лСУмОпОккя лТжТСгкСвС вОеФ еО ТПвФиьСбОкжй 
мОТжнСй, лПТПг аюгдПмСй (Ф мСйФ пжУиі лСгОмзСбжР аСТв, язжР бжкжз Ф еб'яезФ іе 
лСТФрПккяйж лСгОмзСбСвС, бОиюмкСвС мО йжмкСвС еОзСкСгОбУмбО), О мОзСд вТСрСбі 
еСаСб'яеОккя, язі бжкжзкФмь Ф еб'яезФ іе еОУмСУФбОккяй йПХОкіейФ УлжУОккя 
біглСбігкС гС УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПязі лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі еО 
УлСджмжР лТжТСгкжР вОе мО ПиПзмТжпкФ ПкПТвію"; 

 ТПУмТФзмФТжеСбОкі УФйж лСгОмзіб мО еаСТіб кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж 
біг 23 пПТбкя 2005 ТСзФ N 2711-IV "ЙТС еОХСгж, УлТяйСбОкі кО еОаПелПпПккя УмОиСвС 
нФкзоіСкФбОккя ліглТжєйУмб лОижбкС-ПкПТвПмжпкСвС зСйлиПзУФ", ліглТжєйУмбОй - 
бжТСакжзОй ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, язі йОюмь иіоПкеію кО лТОбС егіРУкПккя 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі е бжТСакжомбО ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, О мОзСд вТСрСбі 
еСаСб'яеОккя, язі бжкжзкФмь Ф еб'яезФ іе еОУмСУФбОккяй йПХОкіейФ УлжУОккя 
біглСбігкС гС УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПязі лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі еО 
УлСджмжР лТжТСгкжР вОе мО ПиПзмТжпкФ ПкПТвію"; 

 лСгОмзСбжР аСТв УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, сС егіРУкююмь лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї 
ПкПТвії еО ТПвФиьСбОкжй мОТжнСй, лПТПг аюгдПмСй, язжР бжкжз бкОУиігСз 
бжекОпПккя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя пПТПе кОябкіУмь кПаОиОкУФ мПХкСиСвіпкжХ бжмТОм ПиПзмТСПкПТвії 
(лСкОгкСТйОмжбкжХ бжмТОм ПиПзмТСПкПТвії), сС бігкСУямьУя гС лПТіСгіб гС 1 Уіпкя 
2011 ТСзФ; 
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 бжекОпПкі зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж УмОкСй кО 1 Уіпкя 2011 ТСзФ кПФевСгдПкі 
вТСрСбі еСаСб'яеОккя мО лПкі ЗОоіСкОиькСї ОзоіСкПТкСї зСйлОкії "ЗОнмСвОе КзТОїкж" 
(зТій еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь лТж егіРУкПккі йжмкСвС СнСТйиПккя 
лТжТСгкСвС вОеФ, ббПеПкСвС кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжкФижХ лПТіСгОХ) мО її 
гСпіТкіХ ліглТжєйУмб ДК "ГОе КзТОїкж", ДК "КзТмТОкУвОе", ДК "КзТвОебжгСаФбОккя", АМ 
"НСТкСйСТкОнмСвОе" мО ДЙ "ДкПТвСТжкСз", еО язжйж мТжбОюмь лТСоПгФТж 
ОгйікіУмТОмжбкСвС ОаС УФгСбСвС СУзОТдПккя; 

 бжекОпПкі зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж кПФевСгдПкі вТСрСбі еСаСб'яеОккя мО лПкі 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, сС егіРУкююмь лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї ПкПТвії еО 
ТПвФиьСбОкжй мОТжнСй, пПТПе кОябкіУмь кПаОиОкУФ мПХкСиСвіпкжХ бжмТОм 
ПиПзмТСПкПТвії (лСкОгкСТйОмжбкжХ бжмТОм ПиПзмТСПкПТвії), сС бігкСУямьУя гС 
лПТіСгіб гС 1 Уіпкя 2011 ТСзФ мО еО язжйж мТжбОюмь лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС ОаС 
УФгСбСвС СУзОТдПккя; 

 ТСеУмТСпПкі ЗОоіСкОиькіР ОзоіСкПТкіР зСйлОкії "ЗОнмСвОе КзТОїкж" лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя (е ФТОХФбОккяй лТСоПкміб, кОТОХСбОкжХ кО мОзі ТСеУмТСпПкі УФйж) е 
лСгОмзФ кО лТжаФмСз мО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. 

  
ЛФйж, УлжУОкі біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС лФкзмФ мО ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПязі 

лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі еО УлСджмжР лТжТСгкжР вОе мО ПиПзмТжпкФ ПкПТвію", кП 
бзиюпОюмьУя гС бОиСбжХ гСХСгіб мО бОиСбжХ бжмТОм ФпОУкжзіб лТСоПгФТж УлжУОккя. 

ВіглСбігкі ТірПккя лТС УлжУОккя еОекОпПкжХ УФй лТжРйОюмьУя зСкмТСиююпжйж 
СТвОкОйж б йПдОХ їХ зСйлПмПкоії Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ гия УлжУОккя аПекОгіРкСвС 
лСгОмзСбСвС аСТвФ, лТСмявСй гПУямж ТСаСпжХ гкіб е гкя лСгОккя еОябж лиОмкжзО лСгОмзіб. 
К ТОеі бігйСбж зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф УлжУОккі евігкС е ожй лФкзмСй лиОмкжзж лСгОмзіб 
йСдФмь СУзОТджмж мОзі гії б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ виОбСю 4 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗвігкС е лСиСдПккяйж оьСвС лФкзмФ УлжУОккю лігиявОюмь УФйж, сС еОижрОюмьУя 
кПУлиОпПкжйж УмОкСй кО лПТрП пжУиС йіУяоя, Ф язСйФ кОаТОб пжккСУмі ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС 
гПязі лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі еО УлСджмжР лТжТСгкжР вОе мО ПиПзмТжпкФ ПкПТвію". 

ЗО УлжУОкі біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС лФкзмФ УФйж кП кОТОХСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії 
мО лПкя, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй. 

22. ЙігиявОє УлжУОккю лСгОмзСбжР аСТв (Ф мСйФ пжУиі бУмОкСбиПкжР УФгСбжйж ТірПккяйж 
мО ТПУмТФзмФТжеСбОкжР) УмОкСй кО 1 ижлкя 2012 ТСзФ, кП УлиОпПкжР УмОкСй кО гОмФ 
кОаТОккя пжккСУмі ожй ЗОзСкСй, лиОмкжзіб лСгОмзіб - ліглТжєйУмб СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС 
зСйлиПзУФ, язі бзиюпПкі гС УзиОгФ ДПТдОбкСвС зСкоПТкФ "КзТСаСТСклТСй" (гОиі - 
ліглТжєйУмбО СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ), лПТПг аюгдПмСй (Ф мСйФ пжУиі 
лСгОмзСбжР аСТв, язжР бжкжз Ф еб'яезФ е лСТФрПккяйж лСгОмзСбСвС, бОиюмкСвС мО йжмкСвС 
еОзСкСгОбУмбО), О мОзСд вТСрСбі еСаСб'яеОккя, язі бжкжзкФмь Ф еб'яезФ іе еОУмСУФбОккяй 
йПХОкіейФ УлжУОккя біглСбігкС гС УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПязі лжмОккя 
еОаСТвСбОкСУмі ліглТжєйУмб СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ - ФпОУкжзіб ДПТдОбкСвС 
зСкоПТкФ "КзТСаСТСклТСй" мО еОаПелПпПккя їХ УмОаіиькСвС ТСебжмзФ". 

ЙігиявОє УлжУОккю лСгОмзСбжР аСТв іе УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь ДПТдОбкСвС 
ОвПкмУмбО ТПеПТбФ КзТОїкж, язжР бжкжз Ф еб'яезФ е лПТПбПгПккяй еОаСТвСбОкСУмі 
ЗОоіСкОиькСї ОзоіСкПТкСї зСйлОкії "ЗОнмСвОе КзТОїкж", ліглТжєйУмб лОижбкС-ПкПТвПмжпкСвС 
зСйлиПзУФ лПТПг ДПТдОбкжй ОвПкмУмбСй ТПеПТбФ КзТОїкж, сС УлжУФємьУя біглСбігкС гС 
УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПязі лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі ліглТжєйУмб СаСТСккС-
лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ - ФпОУкжзіб ДПТдОбкСвС зСкоПТкФ "КзТСаСТСклТСй" мО 
еОаПелПпПккя їХ УмОаіиькСвС ТСебжмзФ". 

ЛФйж, УлжУОкі біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС лФкзмФ мО ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПязі 
лжмОккя еОаСТвСбОкСУмі ліглТжєйУмб СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ - ФпОУкжзіб 
ДПТдОбкСвС зСкоПТкФ "КзТСаСТСклТСй" мО еОаПелПпПккя їХ УмОаіиькСвС ТСебжмзФ", кП 
бзиюпОюмьУя гС гСХСгіб мО бжмТОм ФпОУкжзіб лТСоПгФТж УлжУОккя. 
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КСкмТСиююпі СТвОкж б йПдОХ їХ зСйлПмПкоії Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ гия УлжУОккя 
аПекОгіРкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ, егіРУкююмь УлжУОккя еОекОпПкжХ УФй лТСмявСй гПУямж 
ТСаСпжХ гкіб е гкя лСгОккя еОябж лиОмкжзО лСгОмзіб. 

ЗО УлжУОкі біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС лФкзмФ УФйж кП кОТОХСбФємьУя лПкя, рмТОнкі 
УОкзоії, сС бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй. 

23. К ТОеі лСвОрПккя Ф лСбкСйФ СаУяеі вТСрСбжйж зСрмОйж лиОмкжзОйж лСгОмзіб 
лТСмявСй рПУмж йіУяоіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС УСоіОиькСї лігмТжйзж 
лиОмкжзіб лСгОмзіб кО лПТіСг егіРУкПккя СайПдФбОиькжХ лТСмжПлігПйіпкжХ еОХСгіб, 
еОлТСбОгдПкжХ е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї 
ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2" УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ (аПе 
рмТОнкжХ УОкзоіР, лПкі, зТій кПУлиОпПкжХ лТСоПкміб еО зСТжУмФбОккя 
ТСеУмТСпПккяй/бігУмТСпПккяй), сС бжкжз УмОкСй кО 1 ижУмСлОгО 2020 ТСзФ, мО еО ФйСбж 
УлиОмж лСмСпкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф лСбкСйФ СаУяеі, рмТОнкі УОкзоії і лПкя, сС 
еОижржижУя кПУлиОпПкжйж кО гОмФ лСбкСї УлиОмж мОзСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ, лігиявОюмь 
УлжУОккю Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ гия УлжУОккя аПекОгіРкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ, еО 
еОябСю лиОмкжзО лСгОмзіб. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФємьУя сСгС: 
 бПижзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб, сС біглСбігОюмь зТжмПТіяй, бжекОпПкжй ліглФкзмСй 

14.1.24 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ; 
 СУіа, кО язжХ лСржТююмьУя УФгСбі лТСоПгФТж, бжекОпПкі КСгПзУСй КзТОїкж е 

лТСоПгФТ аОкзТФмУмбО; 
 СУіа, сСгС язжХ кОябкі УФгСбі ТірПккя, сС кОаТОиж еОзСккСї Ужиж, язжйж ТСеУмТСпПкС 

(бігУмТСпПкС) УмявкПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ; 
 аОкзіб, кО язі лСржТююмьУя кСТйж ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УжУмПйФ вОТОкмФбОккя 

бзиОгіб ніежпкжХ СУіа"; 
 СУіа, язі йОюмь лСгОмзСбжР аСТв е йжмкжХ лиОмПдіб; 
 СУіа, язі йОюмь еОаСТвСбОкіУмь еі УлиОмж УОкзоіР еО лСТФрПккя еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі 

еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі мО лПкі. 
ОмТОнкі УОкзоії і лПкя, сС лігиявОюмь еОУмСУФбОккю мО кОТОХФбОккю Ф еб'яезФ еі 

УлиОмСю мОзСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ, кП лігиявОюмь еОУмСУФбОккю мО кОТОХФбОккю, О 
кОТОХСбОкі лігиявОюмь зСТжвФбОккю гС кФиьСбжХ лСзОекжзіб. 

24. КСкмТСиююпжР СТвОк егіРУкює УлжУОккя аПе лСгОккя еОябж лиОмкжзСй лСгОмзіб 
лСгОмзСбСвС аСТвФ (Ф мСйФ пжУиі рмТОнкжХ УОкзоіР і лПкі) лиОмкжзО лСгОмзіб, УФзФлкжР 
ТСейіТ язСвС еО ФУійО лСгОмзОйж і еаСТОйж кП лПТПбжсФє 3060 вТк (бзиюпкС), сС еО гОкжйж 
ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ УжУмПй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, СаиізСбФбОбУя УмОкСй кО 1 ижУмСлОгО 2020 ТСзФ мО 
еОижржбУя кПУлиОпПкжй/кПлСвОрПкжй УмОкСй кО гОмФ УлжУОккя мОзСвС аСТвФ. 

МОзП УлжУОккя егіРУкюємьУя аПе еОУмСУФбОккя лСиСдПкь УмОммі 101 оьСвС КСгПзУФ мО 
бжзиюпкС еО гОкжйж, сС йіУмямьУя б ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ УжУмПйОХ 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ЛлжУОкі УФйж лігиявОюмь бігкСбиПккю Ф ТОеі бжябиПккя СаУмОбжк, сС УбігпОмь лТС 
бігУФмкіУмь лігУмОб гия УлжУОккя. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФємьУя сСгС лСгОмзСбСвС аСТвФ е лСгОмзіб мО 
еаСТіб, язі біглСбігкС гС лСгОмзСбСвС, йжмкСвС мО ікрСвС еОзСкСгОбУмбО УлТОбияюмьУя Ф 
еб'яезФ іе ббПеПккяй (лПТПУжиОккяй) мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС мПТжмСТію 
біиькСї йжмкСї еСкж ОаС бжбПеПккяй (лПТПУжиОккяй) мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС 
мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж, О мОзСд сСгС СУіа, кО язжХ лСржТююмьУя УФгСбі лТСоПгФТж, 
бжекОпПкі КСгПзУСй КзТОїкж е лТСоПгФТ аОкзТФмУмбО. 

ЗОТОХСбОкі мО УлиОпПкі ОаС УмявкФмі еО лПТіСг е гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС 
УСоіОиькСї лігмТжйзж лиОмкжзіб лСгОмзіб кО лПТіСг егіРУкПккя СайПдФбОиькжХ 
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лТСмжПлігПйіпкжХ еОХСгіб, еОлТСбОгдПкжХ е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії 
КзТОїкж вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2" 
гС гОмж УлжУОккя лСгОмзСбСвС аСТвФ біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ, 
рмТОнкжХ УОкзоіР мО лПкі кП лігиявОюмь лСбПТкПккю кО лСмСпкжР ТОХФкСз лиОмкжзО 
лСгОмзФ, кП УлТяйСбФюмьУя кО лСвОрПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя (лСгОмзСбСвС аСТвФ) е 
ікржХ лСгОмзіб, еаСТіб, кП лСбПТмОюмьУя Ф вСмібзСбіР нСТйі еО пПзСй Ф ТОеі бігУФмкСУмі Ф 
лиОмкжзО лСгОмзіб ТОХФкзіб Ф аОкзОХ. 

ЗО УлжУОкі біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ УФйж кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії, кП 
кОТОХСбФємьУя лПкя, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, еО лПТіСг е гОмж кОаТОккя пжккСУмі 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб 
КзТОїкж сСгС УСоіОиькСї лігмТжйзж лиОмкжзіб лСгОмзіб кО лПТіСг егіРУкПккя 
СайПдФбОиькжХ лТСмжПлігПйіпкжХ еОХСгіб, еОлТСбОгдПкжХ е йПмСю еОлСаівОккя 
лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж вСУмТСї ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї 
зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2" і гС гОмж УлжУОккя бзиюпкС. 

ЛлжУОккя лСгОмзСбСвС аСТвФ евігкС е ожй лФкзмСй є лігУмОбСю гия ебіиькПккя йОРкО 
лиОмкжзО лСгОмзіб е-ліг лСгОмзСбСї еОУмОбж мО її бжзиюпПккя е біглСбігкжХ гПТдОбкжХ 
ТПєУмТіб. 

ЗО лігУмОбі кОгОкСї зСкмТСиююпжй СТвОкСй ікнСТйОоії лТС УлжУОкі УФйж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ лігиявОюмь еОзікпПккю бігзТжмі гПТдОбкСю бжзСкОбпСю УиФдаСю бжзСкОбпі 
лТСбОгдПккя мО лТжлжкяюмьУя еОХСгж лТжйФУСбСвС бжзСкОккя ТірПкь сСгС УмявкПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ е лиОмкжзіб лСгОмзіб, язжй егіРУкюємьУя УлжУОккя УФй лСгОмзСбСвС 
аСТвФ біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бжзСкОбпП 
лТСбОгдПккя". 

3. ВУмОкСбжмж, сС б ТОеі язсС еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж лПТПгаОпПкі ікрі лТОбжиО 
УлТОбияккя лСгОмзіб, еаСТіб, сС ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй, еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО 
оьСвС КСгПзУФ. 

4. ВжзиюпПкС. 
5. К еб'яезФ е кОаТОккяй пжккСУмі ожй КСгПзУСй рмТОнкі УОкзоії, язі йСдФмь аФмж 

кОзиОгПкі кО лиОмкжзіб лСгОмзіб еО лСТФрПккя кСТйОмжбкжХ Озміб КОаікПмФ ЖікіУмТіб 
КзТОїкж, оПкмТОиькСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, лСиСдПкь, лТяйС лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, лСпжкОюмь еОУмСУСбФбОмжУя гС мОзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб еО кОУиігзОйж 
лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй лПТіСгСй, лТСмявСй язСвС мОзі Озмж аФиж 
ббПгПкі б гію. 

6. ЗП еОУмСУСбФюмьУя нікОкУСбі УОкзоії гС лиОмкжзіб лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб 
мО лиОмкжзіб лСгОмзіб, сС лПТПРриж кО еОвОиькФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, еО лСТФрПккя 
лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО еО кОУиігзОйж гіяиькСУмі Ф гТФвСйФ - пПмбПТмСйФ зОиПкгОТкжХ 
збОТмОиОХ 2011 ТСзФ. 

7. ОмТОнкі УОкзоії еО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО еО лПТіСг е 1 Уіпкя лС 30 
пПТбкя 2011 ТСзФ еОУмСУСбФюмьУя Ф ТСейіТі кП аіиьрП 1 вТжбкі еО зСдкП лСТФрПккя. 

ОмТОнкі УОкзоії гС лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ еО лСТФрПккя Ф 2012 ТСоі лСТягзФ 
СапжУиПккя, лТОбжиькСУмі еОлСбкПккя лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ мО 
лСбкСмж УлиОмж УФй єгжкСвС лСгОмзФ лиОмкжзОйж кП еОУмСУСбФюмьУя. 

8. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, гС бУмФлФ б гію УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФємьУя лФкзм 1.20 УмОммі 1 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ 
ліглТжєйУмб". 

ЙСиСдПккя ліглФкзмФ 1.20.10 лФкзмФ 1.20 УмОммі 1 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СлСгОмзФбОккя 
лТжаФмзФ ліглТжєйУмб" сСгС гСкОТОХФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзФ лСгОмзФ 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй бкОУиігСз бжекОпПккя ебжпОРкжХ оік еО лТСоПгФТСю, 
бУмОкСбиПкСю еОзСкСй гия кОТОХФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО кПлТяйжйж йПмСгОйж, 
кП еОУмСУСбФємьУя. 

9. МжйпОУСбС, гС ТСеТСазж мО блТСбОгдПккя б гію ОбмСйОмжеСбОкСї УжУмПйж "ЄгжкП 
бізкС лСгОккя ПиПзмТСккСї ебімкСУмі" біглСбігкС гС лФкзмФ 49.17 УмОммі 49 оьСвС КСгПзУФ, 
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гіє ЙСТягСз е лігвСмСбзж і лСгОккя лСгОмзСбжХ гСзФйПкміб б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі 
еОУСаОйж мПиПзСйФкізОоіРкСвС еб'яезФ, еОмбПТгдПкжР кОзОеСй ДПТдОбкСї лСгОмзСбСї 
ОгйікіУмТОоії КзТОїкж біг 10 збімкя 2008 ТСзФ N 233 мО еОТПєУмТСбОкжР Ф ЖікіУмПТУмбі 
юУмжоії КзТОїкж 16 збімкя 2008 ТСзФ еО N 320/15011. 

10. ЗСТйОмжбкС-лТОбСбі Озмж КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж, ДПТдОбкСї лСгОмзСбСї 
ОгйікіУмТОоії КзТОїкж мО ікржХ оПкмТОиькжХ СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж, лТжРкямі гС 
кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй кО бжзСкОккя еОзСкіб е лжмОкь СлСгОмзФбОккя, мО 
кСТйОмжбкС-лТОбСбі Озмж, язі бжзСТжУмСбФюмьУя лТж еОУмСУФбОккі кСТй еОзСкіб лТС 
СлСгОмзФбОккя (б мСйФ пжУиі Озмж еОзСкСгОбУмбО ЛКЛК), еОУмСУСбФюмьУя б пОУмжкі, сС кП 
УФлПТПпжмь оьСйФ КСгПзУФ, гС лТжРкяммя біглСбігкжХ Озміб евігкС е бжйСвОйж оьСвС 
КСгПзУФ. 

11. ОмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії (рмТОнж) еО кОУиігзОйж лПТПбіТСз, язі егіРУкююмьУя 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж, еОУмСУСбФюмьУя Ф ТСейіТОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, пжккжй кО 
гПкь лТжРкяммя ТірПкь сСгС еОУмСУФбОккя мОзжХ рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР (е 
ФТОХФбОккяй кСТй лФкзмФ 7 оьСвС лігТСегіиФ). 

12. ЗСТйж УмОммі 69 оьСвС КСгПзУФ кП лСржТююмьУя кО гПлСежмОТкі ФУмОкСбж лТж 
бігзТжммі кжйж ТОХФкзіб Ф оіккжХ лОлПТОХ биОУкжзОй гия СаиізФ лТОб кО кОиПдкі ожй 
биОУкжзОй гПйОмПТіОиіеСбОкі оіккі лОлПТж біглСбігкС гС гСвСбСТіб е ПйімПкмОйж ожХ оіккжХ 
лОлПТіб лТС бігзТжммя/СаУиФвСбФбОккя ТОХФкзіб Ф оіккжХ лОлПТОХ биОУкжзіб. ЗСаСб'яеОккя, 
лПТПгаОпПкі УмОммПю 69 оьСвС КСгПзУФ, йОюмь аФмж бжзСкОкі гПлСежмОТкСю ФУмОкСбСю Ф 
ТОеі ебПТкПккя СУіа, еОекОпПкжХ Ф оіР УмОммі, б гПкь ФзиОгПккя кжйж гСвСбСТФ лТС 
СаУиФвСбФбОккя ТОХФкзО Ф оіккжХ лОлПТОХ. 

13. К лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгОХ 2012 ТСзФ СапжУиПккя зСТжвФюпСвС зСПніоієкмО, 
бУмОкСбиПкСвС ОаеОоСй лПТржй лФкзмФ 259.1 УмОммі 259 оьСвС КСгПзУФ, егіРУкюємьУя 
рияХСй гіиПккя УПТПгкьСї оікж СгкСвС аОТПия кОнмж "Urals", сС УзиОиОУя кО йСйПкм 
еОбПТрПккя лТСбПгПккя мСТвіб кОнмСю кО ЙСкгСкУьзіР аіТді лТСмявСй лСмСпкСвС ебімкСвС 
(лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ, кО аОеСбФ оікФ кОнмж. Йіг аОеСбСю оікСю кОнмж ТСеФйіємьУя оікО 
кОнмж "Urals", сС гСТібкює 100 гСиОТіб ЛОА еО аОТПиь. 

14. КУмОкСбжмж, сС гС 1 Уіпкя 2016 ТСзФ кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії еО 
кПлСгОккя ОаС лСТФрПккя УмТСзФ лСгОккя ніежпкжйж СУСаОйж гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб 
бігСйСУмПР лТС ейікФ гОкжХ, язі бкСУямьУя гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ ніежпкжХ СУіа - 
лиОмкжзіб лСгОмзіб. 

15. ВжзиюпПкС. 
16. ВжзиюпПкС. 
161. МжйпОУСбС, гС кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж лТС еОбПТрПккя 

ТПнСТйж ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж, бУмОкСбиюємьУя біРУьзСбжР еаіТ. 
1.1. ЙиОмкжзОйж еаСТФ є СУСаж, бжекОпПкі лФкзмСй 162.1 УмОммі 162 оьСвС КСгПзУФ. 
1.2. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя еаСТСй є гСХСгж, бжекОпПкі УмОммПю 163 оьСвС КСгПзУФ. 
1.3. ЛмОбзО еаСТФ УмОкСбжмь 1,5 бігУСмзО біг Са'єзмО СлСгОмзФбОккя, бжекОпПкСвС 

ліглФкзмСй 1.2 оьСвС лФкзмФ. 
1.4. ЗОТОХФбОккя, ФмТжйОккя мО УлиОмО (лПТПТОХФбОккя) еаСТФ гС аюгдПмФ егіРУкююмьУя 

б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ТСегіиСй IV оьСвС КСгПзУФ, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, 
бжекОпПкжХ лігТСегіиСй 1 оьСвС ТСегіиФ, еО УмОбзСю, бжекОпПкСю ліглФкзмСй 1.3 оьСвС 
лФкзмФ. 

1.5. ВіглСбігОиькжйж еО ФмТжйОккя (кОТОХФбОккя) мО УлиОмФ (лПТПТОХФбОккя) еаСТФ гС 
аюгдПмФ є СУСаж, бжекОпПкі Ф УмОммі 171 оьСвС КСгПзУФ. 

1.6. ЙиОмкжзж еаСТФ еСаСб'яеОкі еОаПелПпФбОмж бжзСкОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь Ф 
нСТйі мО УлСУіа, бжекОпПкі УмОммПю 176 оьСвС КСгПзУФ. 

1.7. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя еаСТСй гСХСгж, язі евігкС е ТСегіиСй IV оьСвС 
КСгПзУФ мО лігТСегіиСй 1 оьСвС ТСегіиФ кП бзиюпОюмьУя гС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС 
гСХСгФ ніежпкжХ СУіа (кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю, СлСгОмзСбФюмьУя еО кФиьСбСю 
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УмОбзСю), зТій гСХСгіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 3 і 4 лФкзмФ 170.131 УмОммі 170 оьСвС КСгПзУФ 
мО лФкзмі 14 лігТСегіиФ 1 оьСвС ТСегіиФ. 

МжйпОУСбС, кО лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя еОХСгіб 
іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії 
КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії Ф ДСкПоьзіР мО ЙФвОкУьзіР СаиОУмяХ, сС егіРУкююмьУя рияХСй 
лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ), кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю біРУьзСбжй 
еаСТСй гСХСгж Ф бжвиягі вТСрСбСвС еОаПелПпПккя лТОоібкжзіб лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб, 
біРУьзСбСУиФдаСбоіб мО лТОоібкжзіб ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж, ЗОоіСкОиькСї вбОТгії КзТОїкж, 
ЛиФдаж аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаж еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкСї лТжзСТгСккСї 
УиФдаж КзТОїкж, СУіа ТягСбСвС, кОпОиькжоьзСвС УзиОгФ, біРУьзСбСУиФдаСбоіб, лТОоібкжзіб 
ЖікіУмПТУмбО бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккя гПТдОбкСї СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкСї 
УиФдаж УлПоіОиькСвС еб'яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії КзТОїкж, ікржХ ФмбСТПкжХ біглСбігкС гС 
еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжХ нСТйФбОкь мО ікржХ СУіа кО лПТіСг їХ аПелСУПТПгкьСї ФпОУмі б 
ОкмжмПТСТжУмжпкіР СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї 
аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії Ф ДСкПоьзіР 
мО ЙФвОкУьзіР СаиОУмяХ, сС егіРУкююмьУя рияХСй лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи 
(ИИЛ). 

К лПТіСг гії лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС УмОкФ кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю біРУьзСбжй 
еаСТСй гСХСгж Ф бжвиягі вТСрСбСвС еОаПелПпПккя лТОоібкжзіб лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб, 
біРУьзСбСУиФдаСбоіб мО лТОоібкжзіб ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж, ЗОоіСкОиькСї вбОТгії КзТОїкж, 
ЛиФдаж аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаж еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкСї лТжзСТгСккСї 
УиФдаж КзТОїкж, СУіа ТягСбСвС, кОпОиькжоьзСвС УзиОгФ, біРУьзСбСУиФдаСбоіб, лТОоібкжзіб 
ЖікіУмПТУмбО бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккя гПТдОбкСї СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкСї 
УиФдаж УлПоіОиькСвС еб’яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії КзТОїкж, ікржХ ФмбСТПкжХ біглСбігкС гС 
еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжХ нСТйФбОкь мО ікржХ СУіа кО лПТіСг їХ аПелСУПТПгкьСї ФпОУмі б 
егіРУкПккі еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя 
еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії. 

ЙСТягСз лігмбПТгдПккя УмОмФУФ еОекОпПкжХ СУіа е йПмСю еОУмСУФбОккя ліиьвж е 
СлСгОмзФбОккя біРУьзСбжй еаСТСй бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

1.8. МжйпОУСбС, кО лПТіСг ТПОиіеОоії лТСПзмФ йСгПТкіеОоії БСТмкжоьзСї УмОкоії СпжУмзж 
УміпкжХ бСг Ф ТОйзОХ ТПОиіеОоії лТСПзмФ "КПзСкУмТФзоія УлСТФг СпжУмзж УміпкжХ 
зОкОиіеОоіРкжХ бСг і аФгібкжомбС мПХкСиСвіпкСї иікії лС СаТСаоі мО ФмжиіеОоії СУОгіб 
БСТмкжоьзСї УмОкоії ОПТОоії", еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж (гОиі - ЙТСПзм), кП 
лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю біРУьзСбжй еаСТСй гСХСгж (бжлиОпПкі, кОгОкі), сС кОТОХСбОкі 
вТСйОгякОй ЯлСкії (кПеОиПдкС біг їХкьСвС ТПежгПкмУьзСвС УмОмФУФ) ялСкУьзжйж УФа'єзмОйж 
е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ Ф нСТйі еОТСаімкСї лиОмж мО/ОаС бжкОвСТСгж еО ожбіиькС-лТОбСбжйж 
гСвСбСТОйж. ЗОекОпПкП ебіиькПккя еОУмСУСбФємьУя ижрП гС мієї пОУмжкж гСХСгіб, сС 
лСб'яеОкО е ТПОиіеОоією ЙТСПзмФ. 

МПТйік "ялСкУьзжР УФа'єзм е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ" бджбОємьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ Ф 
лФкзмі 9 лігТСегіиФ 1 оьСвС ТСегіиФ. 

К ТОеі язсС ялСкУьзжй УФа'єзмСй е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ бжУмФлОмжйП гСвСбіТ лТС УліиькФ 
гіяиькіУмь, Сгкжй ОаС зіиьзСйО ФпОУкжзОйж язСвС (е ФпОУмю Ф мОзСйФ гСвСбСТі аіиьрП кід 
50 бігУСмзіб) є СУСаж, бжекОпПкі Ф ліглФкзмОХ "О" - "б" лФкзмФ 9 лігТСегіиФ 1 оьСвС ТСегіиФ, 
кСТйж оьСвС ліглФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя бжзиюпкС гС гСХСгіб вТСйОгяк ЯлСкії, сС 
кОТОХСбФюмьУя (бжлиОпФюмьУя, кОгОюмьУя) СлПТОмСТСй мОзСї УліиькСї гіяиькСУмі. 

1.9. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя біРУьзСбжй еаСТСй гСХСгж, еОекОпПкі б ОаеОоі 
лПТрСйФ лФкзмФ 10 лігТСегіиФ 1 оьСвС ТСегіиФ. 

1.10. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя біРУьзСбжй еаСТСй гСХСгж, еОекОпПкі б лФкзмОХ 
13, 15, 16, 17 і 18 лігТСегіиФ 1 оьСвС ТСегіиФ. 

17. ВжзиюпПкС. 
18. З йПмСю нСТйФбОккя ТПєУмТФ лиОмкжзіб лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг 

еПйПиькСї гіиякзж, биОУкжзж Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі (ніежпкі 
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СУСаж) кО лігУмОбі СТжвікОиіб гСзФйПкміб лТС лТОбС биОУкСУмі кО Са'єзмж кПТФХСйСУмі 
йСдФмь егіРУкюбОмж ебіТзФ бігСйСУмПР сСгС Са'єзміб джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї 
кПТФХСйСУмі, сС лПТПаФбОюмь Ф їХ биОУкСУмі, гС 31 вТФгкя 2015 ТСзФ (бзиюпкС). 

19. КУмОкСбжмж, сС гС 1 Уіпкя 2014 ТСзФ СТвОкж, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП 
СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ДПТдОбкжР аюгдПм 
КзТОїкж кО 2013 Тіз" кО лігУмОбі СмТжйОкСвС біг біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
бжУкСбзФ іе еОекОпПккяй УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС лігиявОє бігрзСгФбОккю е 
аюгдПмФ, бжгОюмь лиОмкжзФ лСгОмзФ, язжР лСгОб гС мОзСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еОябФ 
лТС СаТОккя УлСУСаФ бігрзСгФбОккя е аюгдПмФ УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь рияХСй 
СмТжйОккя нікОкУСбСвС зОекОпПРУьзСвС бПзУПия, еОекОпПкФ Ф бжУкСбзФ УФйФ аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя рияХСй бжгОпі Ф УмТСзж, бжекОпПкі лФкзмСй 200.13 УмОммі 200 оьСвС 
КСгПзУФ, нікОкУСбжХ зОекОпПРУьзжХ бПзУПиіб УмТСзСй СаівФ гС л'ямж ТСзіб е гСХігкіУмю кО 
Тібкі 5 бігУСмзіб ТіпкжХ. 

ЛФйО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС лігиявОє бігрзСгФбОккю е аюгдПмФ рияХСй бжгОпі 
нікОкУСбжХ зОекОпПРУьзжХ бПзУПиіб, лСгіияємьУя кО Тібкі пОУмжкж, кО зСдкФ е язжХ 
бжгОємьУя СзТПйжР нікОкУСбжР зОекОпПРУьзжР бПзУПиь іе УмТСзСй лиОмПдФ Сгжк, гбО, мТж, 
пСмжТж мО л'ямь ТСзіб. 

ВжгОпО нікОкУСбСвС зОекОпПРУьзСвС бПзУПия лТжТібкюємьУя гС бжгОпі лиОмкжзФ лСгОмзФ 
УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя рияХСй лПТПТОХФбОккя зСрміб е аюгдПмкСвС ТОХФкзО кО 
ТОХФкСз лиОмкжзО лСгОмзФ. 

ЗО еОябСю лиОмкжзО лСгОмзФ, лСгОкСю гС СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП 
СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, гОмО лТПг'ябиПккя бПзУПия гС УлиОмж йСдП аФмж 
лПТПкПУПкО кО аФгь-язФ ікрФ гОмФ, сС кОУмОє еО гОмСю лТПг'ябиПккя бПзУПия гС УлиОмж, б 
йПдОХ зОиПкгОТкСвС ТСзФ, кО язжР лТжлОгОє гОмО УлиОмж еО бПзУПиПй. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ йОюмь лТОбС егіРУкюбОмж УлиОмФ аФгь-язСвС ФевСгдПкСвС вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя, сС УлиОпФємьУя гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж рияХСй лТПг'ябиПккя гия 
УлиОмж (кП ТОкірП кОУмОккя УмТСзФ лиОмПдФ, бжекОпПкСвС Ф бПзУПиі) СТвОкФ, сС егіРУкює 
зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, нікОкУСбСвС зОекОпПРУьзСвС бПзУПия, 
бжгОкСвС біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ. МОзП лТПг'ябиПккя лТжТібкюємьУя гС УлиОмж 
ФевСгдПкСвС вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя рияХСй лПТПТОХФбОккя зСрміб е ТОХФкзО лиОмкжзО 
лСгОмзФ кО аюгдПмкжР ТОХФкСз. 

ЛФйО лСежмжбкСвС екОпПккя Тіекжоі йід УФйСю аФгь-язСвС ФевСгдПкСвС вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя, сС УлиОпФємьУя гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж, і УФйСю нікОкУСбжХ 
зОекОпПРУьзжХ бПзУПиіб, сС лТПг'ябияюмьУя гС УлиОмж б ТОХФкСз мОзСвС ФевСгдПкСвС 
вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, УлиОпФємьУя лиОмкжзСй лСгОмзФ гС аюгдПмФ зСрмОйж Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

ЛФйО біг'єйкСвС екОпПккя Тіекжоі йід УФйСю аФгь-язСвС ФевСгдПкСвС вТСрСбСвС 
еСаСб'яеОккя, сС УлиОпФємьУя гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж, і УФйСю нікОкУСбжХ 
зОекОпПРУьзжХ бПзУПиіб, сС лТПг'ябияюмьУя гС УлиОмж б ТОХФкСз мОзСвС ФевСгдПкСвС 
вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, еО аОдОккяй лиОмкжзО лСгОмзФ кО лігУмОбі лСгОкСї кжй 
біглСбігкСї еОябж йСдП ОаС бігрзСгСбФбОмжУя РСйФ е аюгдПмФ зСрмОйж Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожй лФкзмСй, ОаС кО мОзФ УФйФ йСдФмь бжгОбОмжУя кСбі нікОкУСбі 
зОекОпПРУьзі бПзУПиі, б язжХ гОмО лТПг'ябиПккя бПзУПия гС УлиОмж йСдП аФмж лПТПкПУПкО 
кО аФгь-язФ ікрФ гОмФ, сС кОУмОє еО гОмСю лТПг'ябиПккя бПзУПия гС УлиОмж, б йПдОХ 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ, кО язжР лТжлОгОє гОмО УлиОмж еО бПзУПиПй. 

ВжлиОмО гСХСгФ еО нікОкУСбжйж зОекОпПРУьзжйж бПзУПияйж бігаФбОємьУя б йСйПкм їХ 
лТПг'ябиПккя гС УлиОмж СТвОкФ, сС егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ 
зСрміб. 

ЙСТягСз бжгОпі, СаівФ, СаиізФ мО УлиОмж еО нікОкУСбжйж зОекОпПРУьзжйж бПзУПияйж, 
бжгОкжйж біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
біглСбігкС гС еОзСкФ. 
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20. ОмТОнкі УОкзоії еО лСйжизж, гСлФсПкі лТж ТСеТОХФкзФ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь 
біглСбігкС гС кСТй УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ еО лПТіСг е 1 бПТПУкя 2013 ТСзФ лС 31 вТФгкя 
2014 ТСзФ, еОУмСУСбФюмьУя Ф ТСейіТі 1 вТжбкя еО зСдкП лСТФрПккя. 

К ТОеі УОйСУміРкСвС зСТПвФбОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е йПмСю мТОкУнПТмкСвС 
оікСФмбСТПккя еО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ еО лПТіСг е 1 бПТПУкя 
2013 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2014 ТСзФ рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі УмОммПю 50 оьСвС КСгПзУФ, 
кП еОУмСУСбФюмьУя. 

201. ОмТОнкі УОкзоії еО егіРУкПккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя СлПТОоіР е ТПОиіеОоії 
лОиькСвС б єйкСУмяХ гС гбСХ иімТіб аПе ТПєУмТОоії мОзжХ УФа'єзміб лиОмкжзОйж ОзожекСвС 
лСгОмзФ, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 117.3 УмОммі 117 оьСвС КСгПзУФ, кП еОУмСУСбФюмьУя е гОмж 
бжкжзкПккя еСаСб'яеОккя сСгС мОзСї ТПєУмТОоії. 

ОмТОнкі УОкзоії еО лСТФрПккя лСТягзФ ТПєУмТОоії ОзожекжХ кОзиОгкжХ мО ТСеТОХФкзіб 
зСТжвФбОккя гС мОзжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, 
лПТПгаОпПкі УмОммПю 1202 оьСвС КСгПзУФ, кП еОУмСУСбФюмьУя гС СУіа, язі ТПОиіеФюмь лОиькП 
б єйкСУмяХ гС гбСХ иімТіб е гОмж бжкжзкПккя еСаСб'яеОккя сСгС мОзСї ТПєУмТОоії. 

21. ВжзиюпПкС. 
22. ЄгжкжР гПТдОбкжР ТПєУмТОоіРкжР бПа-лСТмОи юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ СУіа - 

ліглТжєйоіб УмбСТюємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. ДС УмбСТПккя оьСвС бПа-лСТмОиФ 
ікнСТйОоія е ТПєУмТіб лТС беяммя УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя кО Саиіз яз лиОмкжзіб лСгОмзіб і 
еаСТіб, їХ ТПєУмТОоію яз лиОмкжзіб лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь (Ф мСйФ пжУиі яз УФа'єзміб 
УлПоіОиькСвС ТПджйФ СлСгОмзФбОккя) мО єгжкСвС лСгОмзФ СлТжиюгкююмьУя кО СніоіРкСйФ 
бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, евігкС е бжйСвОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй. 

23. КУмОкСбжмж, сС СТвОкж, язі егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ 
зСрміб, біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ДПТдОбкжР аюгдПм КзТОїкж кО 2014 Тіз" кО 
лігУмОбі СмТжйОкжХ біг біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ ТПєУмТіб ікбПкмОТжеОоії 
лиОмкжзіб лСгОмзФ мО бжУкСбзіб іе еОекОпПккяй УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС 
лігиявОє бігрзСгФбОккю е аюгдПмФ, СнСТйиююмь бжгОпФ лиОмкжзОй лСгОмзФ, язі лСгОиж 
гС мОзСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ еОябФ лТС СнСТйиПккя бігрзСгФбОккя УФй лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь СаиівОоіяйж бкФмТіркьСї гПТдОбкСї лСежзж, еОекОпПкФ Ф ТПєУмТОХ мО 
бжУкСбзОХ УФйФ аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя рияХСй бжгОпі Ф УмТСзж, бжекОпПкі лФкзмСй 
200.13 УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ, СаиівОоіР бкФмТіркьСї гПТдОбкСї лСежзж УмТСзСй СаівФ 
л'ямь ТСзіб. 

ИнСТйиПккя бігрзСгФбОккя УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь СаиівОоіяйж бкФмТіркьСї 
гПТдОбкСї лСежзж лТжТібкюємьУя гС бжгОпі лиОмкжзФ лСгОмзФ УФйж аюгдПмкСвС 
бігрзСгФбОккя рияХСй лПТПТОХФбОккя зСрміб е аюгдПмкСвС ТОХФкзО кО ТОХФкСз лиОмкжзО 
лСгОмзФ. 

ЙСТягСз бжлФУзФ, СаівФ, лСвОрПккя еОекОпПкжХ СаиівОоіР бкФмТіркьСї гПТдОбкСї лСежзж 
гия бігрзСгФбОккя УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, О мОзСд СУкСбкжХ ФйСб їХ бжлФУзФ 
еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

24. ВУмОкСбжмж, сС Ф 2014 ТСоі ебім лТС зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, сС біглСбігкС гС УмОммі 
39 оьСвС КСгПзУФ лСгОємьУя оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, еО лПТіСг е 1 бПТПУкя лС 31 вТФгкя 
2013 ТСзФ лСгОємьУя гС 1 дСбмкя 2014 ТСзФ. 

25. ЛОйСеОРкямі СУСаж (ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, СУСаж, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ 
лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь), язі йОиж ОаС кП йОиж кОРйОкжХ лТОоібкжзіб, лТжебОкі кО біРУьзСбФ 
УиФдаФ ліг пОУ йСаіиіеОоії ОаС еОиФпПкі гС бжзСкОккя СаСб'яезіб сСгС йСаіиіеОоії еО 
лСУОгОйж, лПТПгаОпПкжйж рмОмОйж бСєккСвС пОУФ, ліг пОУ СУСаижбСвС лПТіСгФ, 
бжекОпПкСвС ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС йСаіиіеОоіРкФ лігвСмСбзФ мО йСаіиіеОоію", кО бПУь лПТіСг 
їХ біРУьзСбСї УиФдаж ебіиькяюмьУя біг СаСб'яезФ кОТОХФбОккя, УлиОмж мО лСгОккя 
лСгОмзСбСї ебімкСУмі е лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа біглСбігкС гС ТСегіиФ IV оьСвС 
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КСгПзУФ, О мОзСд ебіиькяюмьУя біг СаСб'яезФ кОТОХФбОккя, УлиОмж мО лСгОккя лСгОмзСбСї 
ебімкСУмі е єгжкСвС лСгОмзФ біглСбігкС гС виОбж 1 ТСегіиФ XIV оьСвС КСгПзУФ. 

ЙігУмОбСю гия мОзСвС ебіиькПккя є еОябО УОйСеОРкямСї СУСаж мО зСлія біРУьзСбСвС 
збжмзО ОаС зСлія ікрСвС гСзФйПкмО, бжгОкСвС біглСбігкжй гПТдОбкжй СТвОкСй, іе 
еОекОпПккяй гОкжХ лТС лТжеСб мОзСї СУСаж кО біРУьзСбФ УиФдаФ еО лТжеСбСй ліг пОУ 
йСаіиіеОоії, кО СУСаижбжР лПТіСг, язі лСгОюмьУя гС СТвОкФ гСХСгіб і еаСТіб еО йіУоПй 
лСгОмзСбСї ТПєУмТОоії УОйСеОРкямСї СУСаж лТСмявСй 10 гкіб ліУия її гПйСаіиіеОоії. ЯзсС 
гПйСаіиіеСбОкО УОйСеОРкямО СУСаО лПТПаФбОє кО иізФбОккі (ТПОаіиімОоії) Ф еб'яезФ е 
бжзСкОккяй СаСб'яезіб ліг пОУ йСаіиіеОоії, кО СУСаижбжР лПТіСг, еОябО і зСлія біРУьзСбСвС 
збжмзО ОаС зСлія ікрСвС гСзФйПкмО, бжгОкСвС біглСбігкжй гПТдОбкжй СТвОкСй, лСгОюмьУя 
лТСмявСй 10 гкіб ліУия еОзікпПккя її иізФбОккя (ТПОаіиімОоії). 

ЯзсС УОйСеОРкямО СУСаО, лТжебОкО кО біРУьзСбФ УиФдаФ еО лТжеСбСй ліг пОУ йСаіиіеОоії, 
кО СУСаижбжР лПТіСг, йОє кОРйОкжХ лТОоібкжзіб і кО УмТСз УбСєї біРУьзСбСї УиФдаж еО 
лТжеСбСй ліг пОУ йСаіиіеОоії, кО СУСаижбжР лПТіСг, ФлСбкСбОдФє ікрФ СУСаФ кО бжлиОмФ 
кОРйОкжй лТОоібкжзОй еОТСаімкСї лиОмж мО/ОаС ікржХ гСХСгіб, мС СаСб'яеСз е кОТОХФбОккя 
мО ФмТжйОккя лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа е мОзжХ бжлиОм кО УмТСз біРУьзСбСї УиФдаж 
УОйСеОРкямСї СУСаж кПУП оя ФлСбкСбОдПкО СУСаО. 

ЙСгОмСз кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа, сС аФб кОТОХСбОкжР мО ФмТжйОкжР ФлСбкСбОдПкСю 
СУСаСю е мОзжХ бжлиОм ніежпкжй СУСаОй, УлиОпФємьУя гС аюгдПмФ гПйСаіиіеСбОкСю 
УОйСеОРкямСю СУСаСю лТСмявСй 180 зОиПкгОТкжХ гкіб е лПТрСвС гкя її гПйСаіиіеОоії аПе 
кОТОХФбОккя рмТОнкжХ і нікОкУСбжХ УОкзоіР. ЙТж оьСйФ гПйСаіиіеСбОкО УОйСеОРкямО СУСаО 
Ф еОябі, лПТПгаОпПкіР Ф оьСйФ лФкзмі, еОекОпОє гОкі лТС УФйж кОТОХСбОкСвС мО ФмТжйОкСвС 
ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю лСгОмзФ е кОРйОкжХ лТОоібкжзіб лТСмявСй УмТСзФ біРУьзСбСї 
УиФдаж УОйСеОРкямСї СУСаж. 

ЙСгОмзСбО ебімкіУмь лТС УФйж лСгОмзФ, кОТОХСбОкСвС мО ФмТжйОкСвС лТСмявСй УмТСзФ 
біРУьзСбСї УиФдаж УОйСеОРкямСї СУСаж ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю е кОРйОкжХ лТОоібкжзіб мО 
ікржХ ніежпкжХ СУіа, лСгОємьУя гПйСаіиіеСбОкСю УОйСеОРкямСю СУСаСю Ф лСТягзФ мО 
УмТСзж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй, аПе кОТОХФбОккя рмТОнкжХ і нікОкУСбжХ УОкзоіР, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

МПР лФкзм еОУмСУСбФємьУя е лПТрСвС гкя йСаіиіеОоії, СвСиСрПкСї КзОеСй ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж біг 17 аПТПекя 2014 ТСзФ N 303 "ЙТС пОУмзСбФ йСаіиіеОоію", еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС пОУмзСбФ йСаіиіеОоію". 

26. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, кО лПТіСг гії ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОаПелПпПккя лТОб і 
УбСаСг вТСйОгяк мО лТОбСбжР ТПджй кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії КзТОїкж", гия 
лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі кО гОмФ бмТОмж пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмбСТПккя біиькСї 
ПзСкСйіпкСї еСкж "КТжй" мО лТС СУСаижбСУмі егіРУкПккя ПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі кО 
мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії КзТОїкж" йОюмь лСгОмзСбФ ОгТПУФ мО/ОаС Са'єзмж 
СлСгОмзФбОккя кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй мО йіУмО 
ЛПбОУмСлСия, оПР КСгПзУ еОУмСУСбФємьУя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ Ф оьСйФ 
лФкзмі. 

К оьСйФ лФкзмі мПТйікж бджбОюмьУя б мОзСйФ екОпПккі: 
ікрО мПТжмСТія КзТОїкж - мПТжмСТія КзТОїкж, зТій мжйпОУСбС СзФлСбОкСї мПТжмСТії 

АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй мО йіУмО ЛПбОУмСлСия мО мжйпОУСбС СзФлСбОкСї мПТжмСТії, сС 
бжекОкО мОзСю біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СУСаижбСУмі гПТдОбкСї лСиімжзж іе 
еОаПелПпПккя УФбПТПкімПмФ КзТОїкж кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ мПТжмСТіяХ Ф ДСкПоьзіР мО 
ЙФвОкУьзіР СаиОУмяХ". 

МПТйік "мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія" гия оіиПР оьСвС лФкзмФ бджбОємьУя Ф екОпПккі, 
бжекОпПкСйФ б ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС еОаПелПпПккя лТОб і УбСаСг вТСйОгяк мО лТОбСбжР 
ТПджй кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії КзТОїкж". 

26.1. ЗО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії: 
1) еОвОиькСгПТдОбкі мО йіУоПбі лСгОмзж і еаСТж, бжекОпПкі УмОммяйж 9 мО 10 оьСвС 

КСгПзУФ, мО біРУьзСбжР еаіТ, бжекОпПкжР лФкзмСй 161 оьСвС лігТСегіиФ, кП УлТОбияюмьУя; 
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2) лиОмкжзж лСгОмзіб іе лСгОмзСбСю ОгТПУСю кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії 
ебіиькяюмьУя біг СаСб'яезФ лСгОккя гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб гПзиОТОоіР, ебімкСУмі мО 
ікржХ гСзФйПкміб, лСб'яеОкжХ е СапжУиПккяй і УлиОмСю лСгОмзіб і еаСТіб; 

3) кП лТСбСгямьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж зОйПТОиькі, гСзФйПкмОиькі мО нОзмжпкі 
лПТПбіТзж; 

4) еФлжкяємьУя еОУмСУФбОккя гС лиОмкжзіб лСгОмзіб кСТй УмОмПР 59, 60 мО 87 - 101 оьСвС 
КСгПзУФ; 

5) еФлжкяємьУя кОТОХФбОккя рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР (рмТОніб) мО/ОаС лПкі еО 
кПУбСєпОУкП лСвОрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь мО ікрі лСТФрПккя лСгОмзСбСвС, йжмкСвС мО 
ікрСвС еОзСкСгОбУмбО, зСкмТСиь еО язжй лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж. 

26.2. КСкмТСиююпжР СТвОк егіРУкює аПе лСгОккя лиОмкжзСй лСгОмзФ еОябж УлжУОккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ (Ф мСйФ пжУиі рмТОнкжХ УОкзоіР, лПкі мО кПУлиОпПкжХ лТСоПкміб еО 
зСТжУмФбОккя ТСеУмТСпПккяй (бігУмТСпПккяй)) лиОмкжзО лСгОмзіб іе лСгОмзСбСю ОгТПУСю 
кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії, язжР еО гОкжйж ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ 
УжУмПй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
бжкжз Ф лПТіСг е гОмж лСпОмзФ мжйпОУСбСї СзФлОоії, бжекОпПкСї ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
еОаПелПпПккя лТОб і УбСаСг вТСйОгяк мО лТОбСбжР ТПджй кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж", мО еОижржбУя кПУлиОпПкжй/кПлСвОрПкжй УмОкСй кО гОмФ лТжРкяммя 
ТірПккя лТС УлжУОккя мОзСвС аСТвФ. 

МОзП УлжУОккя егіРУкюємьУя аПе еОУмСУФбОккя лСиСдПкь УмОммі 101 оьСвС КСгПзУФ мО 
бжзиюпкС еО гОкжйж, сС йіУмямьУя б ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ УжУмПйОХ 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ЛлжУОкі УФйж лігиявОюмь бігкСбиПккю Ф ТОеі бжябиПккя СаУмОбжк, сС УбігпОмь лТС 
бігУФмкіУмь лігУмОб гия УлжУОккя. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя сСгС СУіа, кО язжХ лСржТююмьУя УФгСбі 
лТСоПгФТж, бжекОпПкі еОзСкСгОбУмбСй е лжмОкь аОкзТФмУмбО, мО/ОаС гС язжХ еОУмСУСбОкі 
УлПоіОиькі СайПдФбОиькі еОХСгж (УОкзоії), лПТПгаОпПкі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УОкзоії". 

ЛлиОпПкі гС гОмж лТжРкяммя ТірПккя лТС УлжУОккя лСгОмзСбСвС аСТвФ біглСбігкС гС 
оьСвС лФкзмФ УФйж лСгОмзСбСвС аСТвФ, рмТОнкжХ УОкзоіР, лПкі мО лТСоПкміб еО зСТжУмФбОккя 
ТСеУмТСпПккяй (бігУмТСпПккяй) кП лігиявОюмь лСбПТкПккю кО лСмСпкжР ТОХФкСз лиОмкжзО 
лСгОмзФ, кП УлТяйСбФюмьУя кО лСвОрПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя (лСгОмзСбСвС аСТвФ) е 
ікржХ лСгОмзіб, еаСТіб, кП лСбПТмОюмьУя Ф вСмібзСбіР нСТйі еО пПзСй Ф ТОеі бігУФмкСУмі Ф 
лиОмкжзО лСгОмзіб ТОХФкзіб Ф аОкзОХ. 

ЗО УлжУОкі біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ УФйж кП еОУмСУСбФюмьУя рмТОнкі УОкзоії, кП 
кОТОХСбФємьУя лПкя, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, еО лПТіСг е гОмж кОаТОккя пжккСУмі 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО гПязжХ ікржХ 
еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб і еаСТіб кО мжйпОУСбС 
СзФлСбОкіР мПТжмСТії АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй мО йіУмО ЛПбОУмСлСия" і гС гОмж 
УлжУОккя бзиюпкС. 

ЛлжУОккя лСгОмзСбСвС аСТвФ евігкС е ожй ліглФкзмСй є лігУмОбСю гия ебіиькПккя йОРкО 
лиОмкжзО лСгОмзіб е-ліг лСгОмзСбСї еОУмОбж мО її бжзиюпПккя е біглСбігкжХ гПТдОбкжХ 
ТПєУмТіб. 

ЗО лігУмОбі кОгОкСї зСкмТСиююпжй СТвОкСй ікнСТйОоії лТС УлжУОкі УФйж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ лігиявОюмь еОзікпПккю бігзТжмі гПТдОбкСю бжзСкОбпСю УиФдаСю бжзСкОбпі 
лТСбОгдПккя мО лТжлжкяюмьУя еОХСгж лТжйФУСбСвС бжзСкОккя ТірПкь сСгС УмявкПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ е лиОмкжзіб лСгОмзіб, язжй егіРУкюємьУя УлжУОккя УФй лСгОмзСбСвС 
аСТвФ біглСбігкС гС оьСвС ліглФкзмФ, Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бжзСкОбпП лТСбОгдПккя"; 

26.3. БФгь-язі гСХСгж е гдПТПиСй їХкьСвС лСХСгдПккя е ікрСї мПТжмСТії КзТОїкж, сС 
кОТОХСбФюмьУя (бжлиОпФюмьУя) кО зСТжУмь СУіа, язі йОюмь лСгОмзСбФ ОгТПУФ кО мжйпОУСбС 
СзФлСбОкіР мПТжмСТії, СлСгОмзСбФюмьУя еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй гия 
їХкьСї бжлиОмж (ТПлОмТіОоії) еО зСТгСк КзТОїкж. 
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26.4. К ТОеі егіРУкПккя вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР йід СУСаОйж, язі йОюмь лСгОмзСбФ 
ОгТПУФ кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії, мО лиОмкжзОйж лСгОмзіб, язі йОюмь лСгОмзСбФ 
ОгТПУФ кО ікріР мПТжмСТії КзТОїкж, гС мОзжХ СлПТОоіР еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя УмОммі 39 
оьСвС КСгПзУФ е ФТОХФбОккяй зТжмПТіїб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 
оьСвС КСгПзУФ. 

26.5. КПєУмТОоія лиОмкжзСй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, біглСбігкС гС бжйСв УмОммі 183 
оьСвС КСгПзУФ, СУіа, лСгОмзСбСю ОгТПУСю язжХ ОаС СгкСвС е ФпОУкжзіб еО гСвСбСТСй лТС 
УліиькФ гіяиькіУмь, гСвСбСТСй ФлТОбиіккя йОРкСй, ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії є 
мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія, зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж кП лТСбСгжмьУя гС еОзікпПккя 
УмТСзФ мжйпОУСбСї СзФлОоії ОаС ейікж лСгОмзСбСї ОгТПУж мОзжй лиОмкжзСй лСгОмзФ е 
мжйпОУСбС СзФлСбОкСї кО ікрФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

26.6. ЙиОмкжзОй лСгОмзіб, язі еаПТівОюмь лОиькП мО/ОаС УлжТм ПмжиСбжР кО мжйпОУСбС 
СзФлСбОкіР мПТжмСТії, еОаСТСкяємьУя кО лігУмОбі ОзмО лТСбПгПккя ікбПкмОТжеОоії СаУявіб 
еОижрзФ лОиькСвС УмОкСй кО лСпОмСз гкя 1 аПТПекя 2016 ТСзФ мО/ОаС ОзмО лТСбПгПккя 
ікбПкмОТжеОоії СаУявіб еОижрзіб УлжТмФ ПмжиСбСвС УмОкСй кО лСпОмСз гкя 1 ижлкя 2019 ТСзФ 
бТОХСбФбОмж біглСбігкі СаУявж еОижрзіб лОиькСвС мО/ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС Ф нСТйФиі, 
бжекОпПкіР лФкзмСй 232.3 УмОммі 232 оьСвС КСгПзУФ, яз СаУяв, кО язжР лиОмкжз лСгОмзФ йОє 
лТОбС еОТПєУмТФбОмж зСТжвФбОккя б УжУмПйі ПиПзмТСккСвС ОгйікіУмТФбОккя ТПОиіеОоії 
лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС. 

ДС лиОмкжзіб лСгОмзіб, лСгОмзСбСю ОгТПУСю язжХ є мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія, 
еФлжкяємьУя еОУмСУФбОккя кСТй лФкзміб 213.2 мО 213.3 УмОммі 213 мО УмОмПР 225, 226, 229 - 
233 оьСвС КСгПзУФ. 

ДС лиОмкжзіб лСгОмзіб, лСгОмзСбСю ОгТПУСю язжХ є ікрО мПТжмСТія КзТОїкж, О йіУоПй 
егіРУкПккя гіяиькСУмі є мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія, еФлжкяємьУя еОУмСУФбОккя кСТй 
лФкзміб 213.2 мО 213.3 УмОммі 213 мО УмОмПР 225, 226, 229 - 233 оьСвС КСгПзУФ сСгС 
гіяиькСУмі, язО егіРУкюємьУя еО мОзжй йіУоПй мО/ОаС Са'єзміб, язі ТСемОрСбОкі кО 
мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії. 

26.7. КПєУмТОоія лиОмкжзСй ОзожекСвС лСгОмзФ біглСбігкС гС бжйСв лФкзмФ 212.3 УмОммі 
212 оьСвС КСгПзУФ СУіа, лСгОмзСбСю ОгТПУСю мО/ОаС йіУоПй егіРУкПккя гіяиькСУмі язжХ є 
мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія, зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж кП лТСбСгжмьУя гС еОзікпПккя 
УмТСзФ мжйпОУСбСї СзФлОоії ОаС ейікж лСгОмзСбСї ОгТПУж мО/ОаС йіУоя егіРУкПккя 
гіяиькСУмі кО ікрФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

КПєУмТОоія лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ біглСбігкС гС бжйСв УмОмПР 298 мО 299 оьСвС 
КСгПзУФ СУіа, лСгОмзСбСю ОгТПУСю язжХ є мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія, 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж кП лТСбСгжмьУя гС еОзікпПккя УмТСзФ мжйпОУСбСї СзФлОоії ОаС 
ейікж лСгОмзСбСї ОгТПУж кО ікрФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

26.8. ДСХСгж ніежпкСї СУСаж - вТСйОгякжкО КзТОїкж, язО йОє лСгОмзСбФ ОгТПУФ кО 
мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії, СмТжйОкі Ф бжвиягі бОТмСУмі ФУлОгзСбОкСвС (лСгОТСбОкСвС) 
йОРкО (зСрмж, йОРкС, йОРкСбі пж кПйОРкСбі лТОбО), СлСгОмзСбФюмьУя лСгОмзСй кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжй еаСТСй еО еОвОиькжйж лТОбжиОйж СлСгОмзФбОккя, 
бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй. 

З гСХСгіб, СмТжйОкжХ Ф бжвиягі бОТмСУмі ФУлОгзСбОкСвС (лСгОТСбОкСвС) йОРкО (зСрмж, 
йОРкС, йОРкСбі пж кПйОРкСбі лТОбО) Ф йПдОХ, сС лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю, лСгОмСз кО 
гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО біРУьзСбжР еаіТ УлиОпФюмьУя УлОгзСєйояйж - вТСйОгякОйж 
КзТОїкж, язі йОюмь лСгОмзСбФ ОгТПУФ кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії, гС кСмОТіОиькСвС 
СнСТйиПккя Са'єзміб УлОгсжкж (гОТФбОккя) ОаС б УіиьУьзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ - гС 
СнСТйиПккя ФлСбкСбОдПкСю кО оП лСУОгСбСю СУСаСю біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж. 

ЙіУия гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТжлжкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкжХ СУіа - 
ліглТжєйоіб, лСгОмзСбСю ОгТПУСю язжХ є мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія, лТСоПгФТж мО гії 
сСгС еОаПелПпПккя СУмОмСпкжХ ТСеТОХФкзіб е лСгОмзіб біг лТСбОгдПккя ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі мО лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі, біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ, йСдФмь 
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лТСбСгжмжУя еО йіУоПй лПТПаФбОккя мОзжХ СУіа Ф ТОеі їХ ебПТкПккя гС біглСбігкжХ 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб. 

26.9. ДСХСгж ніежпкжХ СУіа, Ф мСйФ пжУиі кОРйОкжХ лТОоібкжзіб, язі йОюмь лСУміРкП йіУоП 
лТСджбОккя кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії, еСзТПйО еОТСаімкО лиОмО мО ікрі лСгіакі 
бжлиОмж мО зСйлПкУОоії, сС бжлиОпФюмьУя лСгОмзСбжйж ОвПкмОйж, б мСйФ пжУиі 
ТСаСмСгОбояйж, е йіУоПекОХСгдПккяй кО ікріР мПТжмСТії КзТОїкж, СлСгОмзСбФюмьУя еО 
еОвОиькжйж лТОбжиОйж еО йіУоПекОХСгдПккяй мОзСвС лСгОмзСбСвС ОвПкмО (ТСаСмСгОбоя). 

26.10. К ТОеі егіРУкПккя кОТОХФбОккя (бжлиОмж) ніежпкжй СУСаОй - ліглТжєйояй 
(кПеОиПдкС біг УжУмПйж СлСгОмзФбОккя), лСгОмзСбСю ОгТПУСю язжХ є мжйпОУСбС 
СзФлСбОкО мПТжмСТія, гСХСгФ біг егіРУкПккя кжйж ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі УФа'єзм 
вСУлСгОТюбОккя мО/ОаС УОйСеОРкямО СУСаО, язі кОТОХСбФюмь (бжлиОпФюмь) мОзжР гСХіг, 
еСаСб'яеОкі ФмТжйОмж лСгОмСз кО гСХСгж Ф гдПТПиО бжлиОмж. ЙТж оьСйФ кО мОзжХ СУіа кП 
лСржТюємьУя гія лФкзмФ 177.8 УмОммі 177 мО ліглФкзмФ 2 лФкзмФ 297.1 УмОммі 297 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ДСХСгж біг егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, СлСгОмзСбОкі біглСбігкС гС оьСвС 
ліглФкзмФ, кП бзиюпОюмьУя гС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ ніежпкСї СУСаж - 
ліглТжєйоя мО/ОаС гСХСгФ ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ. 

26.11. БФгь-язі лСгОмзж, еаСТж, УмявкФмі кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії, кП ейікююмь 
ТСейіТ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзіб, еаСТіб, кОТОХСбОкжХ (сС лігиявОюмь УмявкПккю) 
кО ікріР мПТжмСТії КзТОїкж. 

26.12. КСкмТСиююпжР СТвОк егіРУкює ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ 
мТПмьСї вТФлж, язі йОюмь лСгОмзСбФ ОгТПУФ кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії, еО гОкжйж 
ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ УжУмПй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, аПе лТжРкяммя ТірПккя лС зСдкСйФ СзТПйСйФ 
лиОмкжзФ лСгОмзіб. 

27. КУмОкСбжмж, сС еО ТПеФиьмОмОйж лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі еО СУмОккіР 
ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг 2014 ТСзФ лиОмкжзж еаСТФ еО лТСбОгдПккя гПязжХ бжгіб 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, еаСТФ Ф бжвиягі оіиьСбСї кОгаОбзж гС гіюпСвС мОТжнФ кО 
лТжТСгкжР вОе гия УлСджбОпіб ФУіХ нСТй биОУкСУмі, еаСТФ еО йіУоя гия лОТзФбОккя 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, мФТжУмжпкСвС еаСТФ, еаСТФ кО ТСебжмСз бжкСвТОгОТУмбО, УОгібкжомбО 
і ХйПияТУмбО, еаСТФ еО лПТрФ ТПєУмТОоію мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, еаСТФ Ф бжвиягі оіиьСбСї 
кОгаОбзж гС гіюпСвС мОТжнФ кО ПиПзмТжпкФ мО мПлиСбФ ПкПТвію, зТій ПиПзмТСПкПТвії, 
бжТСаиПкСї збОиінізСбОкжйж зСвПкПТОоіРкжйж ФУмОкСбзОйж, еаСТФ еО УлПоіОиькП 
бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб, еаСТФ еО зСТжУмФбОккя ТОгіСпОУмСмкжй ТПУФТУСй КзТОїкж, 
еаСТФ еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж, лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж, лиОмж еО еПйию, 
єгжкСвС лСгОмзФ, нізУСбОкСвС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лСгОмзФ, ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ еО 
бжзжгж б ОмйСУнПТкП лСбімТя еОаТФгкююпжХ ТПпСбжк лПТПУФбкжйж гдПТПиОйж 
еОаТФгкПккя, ОзожекСвС лСгОмзФ е СлПТОоіР е бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб мО СлПТОоіР е 
гПТжбОмжбОйж, лСгОюмь лСгОмзСбі гПзиОТОоії (ТСеТОХФкзж) е мОзжХ лСгОмзіб мО еаСТіб Ф 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

28. ВжзиюпПкС. 
29. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2016 ТСзФ, бУмОкСбиюємьУя еаіТ Ф бжвиягі оіиьСбСї кОгаОбзж гС 

гіюпСї оікж кО лТжТСгкжР вОе гия УлСджбОпіб ФУіХ нСТй биОУкСУмі. 
1.1. ЙиОмкжзОйж еаСТФ є УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя мО їХ бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, Ф мСйФ 

пжУиі ФлСбкСбОдПкі СУСаж гСвСбСТіб лТСУмСвС мСбОТжУмбО, язі: 
О) лТСбОгямь гіяиькіУмь е лСУмОпОккя лТжТСгкСвС вОеФ УлСджбОпОй кО лігУмОбі 

ФзиОгПкжХ е кжйж гСвСбСТіб; 
а) УлСджбОюмь ійлСТмСбОкжР кжйж лТжТСгкжР вОе яз лОижбС ОаС УжТСбжкФ; 
б) УлСджбОюмь бжгСаФмжР кжйж лТжТСгкжР вОе яз лОижбС ОаС УжТСбжкФ. 
1.2. Иа'єзмСй СлСгОмзФбОккя еаСТСй є бОТміУмь лТжТСгкСвС вОеФ б СаУяеі: 
О) біглФсПкСйФ зСдкіР зОмПвСТії УлСджбОпіб Ф ебімкСйФ лПТіСгі, язО бжекОпОємьУя кО 

лігУмОбі Озміб лТжРйОккя-лПТПгОпі вОеФ, ліглжУОкжХ лиОмкжзСй мО біглСбігкжй УлСджбОпПй 
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(гия лСаФмСбжХ УлСджбОпіб - кО лігУмОбі СаиізСбжХ гСзФйПкміб) гия лиОмкжзіб, сС бжекОпПкі 
Ф ліглФкзмі "О" ліглФкзмФ 1.1 оьСвС лФкзмФ; 

а) ійлСТмСбОкСйФ Ф ебімкСйФ лПТіСгі лиОмкжзСй, сС бжекОпПкжР Ф ліглФкзмі "а" ліглФкзмФ 
1.1 оьСвС лФкзмФ; 

б) бжгСаФмСйФ мО УлСджмСйФ яз лОижбС ОаС УжТСбжкО кОнмСвОеСбжгСаФбкжй 
ліглТжєйУмбСй ОаС РСвС лігТСегіиОйж, сС бжекОпПкі лиОмкжзОйж Ф ліглФкзмі "б" ліглФкзмФ 
1.1 оьСвС лФкзмФ, еО бжзиюпПккяй СаУявФ лТжТСгкСвС вОеФ, бжекОкСвС ТПожТзФиююпжй 
біглСбігкС гС ТСегіиФ I, язжР бжекОпОємьУя лиОмкжзСй еО лСзОекжзОйж бжйіТюбОиькжХ 
лТжУмТСїб, сС еОекОпПкі Ф дФТкОиі СаиізФ бжгСаФмжХ зСТжУкжХ зСлОижк іе гСмТжйОккяй 
УОйСУміРкС еОмбПТгдПкжХ лиОмкжзСй біглСбігкС гС бжйСв иіоПкеіРкжХ ФйСб УХПй ТФХФ 
бжгСаФмСї бФвиПбСгкПбСї УжТСбжкж кО бжТСакжпжХ гіиькжояХ мО йіУояХ еаПТівОккя е 
ФТОХФбОккяй УзиОгФ бжХігкСї УжТСбжкж, ФйСб зСкзТПмкСвС бжТСакжомбО, СУСаижбСУмПР 
мПХкСиСвіпкСвС лТСоПУФ. 

1.3.1. ЗаіТ УлТОбияємьУя Ф ТСейіТі 2 бігУСмзіб кО СаУявж лТжТСгкСвС вОеФ, сС 
лСУмОпОюмьУя гия мОзжХ зОмПвСТіР УлСджбОпіб: 

О) ліглТжєйУмбО зСйФкОиькСї мПлиСПкПТвПмжзж, мПлиСбі ПиПзмТСУмОкоії, ПиПзмТСоПкмТОиі 
мО зСмПиькі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, еСзТПйО аиСпкі (йСгФиькі) зСмПиькі (б СаУяеі, сС 
бжзСТжУмСбФємьУя гия кОгОккя кОУПиПккю лСУиФв е СлОиПккя мО вОТяпСвС бСгСлСУмОпОккя, 
еО ФйСбж бПгПккя мОзжйж УФа'єзмОйж СзТПйСвС лТжиОгСбСвС мО аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ 
мПлиО і вОТяпСї бСгж); 

а) аюгдПмкі ФУмОкСбж; 
б) лТСйжУиСбі мО ікрі УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя мО їХ бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, сС 

бжзСТжУмСбФюмь лТжТСгкжР вОе; 
в) УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, сС бжекОпПкі Ф ліглФкзмі "а" ліглФкзмФ 1.1 оьСвС лФкзмФ; 
ґ) УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, Ф мСйФ пжУиі ФлСбкСбОдПкі СУСаж лТСУмжХ мСбОТжУмб, сС 

бжекОпПкі Ф ліглФкзмі "б" ліглФкзмФ 1.1 оьСвС лФкзмФ. 
1.3.2. ЗО СаУявж лТжТСгкСвС вОеФ, сС лСУмОпОємьУя гия лСаФмСбжХ УлСджбОпіб, еаіТ 

УлТОбияємьУя Ф ТСейіТі 4 бігУСмзіб. 
1.4. ЛлСджбОпОйж є мОзі зОмПвСТії: лСаФмСбі УлСджбОпі, аюгдПмкі ФУмОкСбж, ліглТжєйУмбО 

зСйФкОиькСї мПлиСПкПТвПмжзж, мПлиСбі ПиПзмТСУмОкоії, ПиПзмТСоПкмТОиі мО зСмПиькі 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, б мСйФ пжУиі аиСпкі (йСгФиькі) зСмПиькі, ікрі УФа'єзмж 
вСУлСгОТюбОккя мО їХ бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, язі бжзСТжУмСбФюмь лТжТСгкжР вОе гия 
бжТСакжомбО мСбОТіб мО кОгОккя лСУиФв, кО ікрі биОУкі лСмТПаж. 

1.5. Йіг гіюпСю оікСю кО лТжТСгкжР вОе Уиіг ТСеФйімж: 
О) гСвСбіТкФ оікФ лТжТСгкСвС вОеФ яз мСбОТФ (аПе ФТОХФбОккя мОТжніб кО РСвС 

мТОкУлСТмФбОккя і ТСелСгіи, мСТвСбСї кОоікзж лСУмОпОиькжзО лТжТСгкСвС вОеФ б йПдОХ 
йОзУжйОиькСї мСТвСбСї кОоікзж, сС бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС 
гС УмОммі 11 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТжкСз лТжТСгкСвС вОеФ", мО УФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь) гия лиОмкжзіб, бжекОпПкжХ Ф ліглФкзмі "О" ліглФкзмФ 1.1 оьСвС лФкзмФ; 

а) йжмкФ бОТміУмь СнСТйиПккя лТжТСгкСвС вОеФ гия лиОмкжзіб, сС бжекОпПкі Ф ліглФкзмі 
"а" ліглФкзмФ 1.1 оьСвС лФкзмФ; 

б) УПТПгкю йжмкФ бОТміУмь ійлСТмСбОкСвС лТжТСгкСвС вОеФ гия лиОмкжзіб, сС бжекОпПкі Ф 
ліглФкзмі "б" ліглФкзмФ 1.1 оьСвС лФкзмФ. ЛПТПгкя йжмкО бОТміУмь ійлСТмкСвС лТжТСгкСвС 
вОеФ, сС УзиОиОУя Ф лТСоПУі РСвС йжмкСвС СнСТйиПккя ліг пОУ ббПеПккя кО мПТжмСТію 
КзТОїкж еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, СапжУиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, мО лПТПгОємьУя кжй гС 5 пжУиО йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, язжР гС 10 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО 
лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, ТСейісФє кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі Ф УлПоіОиькСйФ 
ТСегіиі. 

1.6. БОеСбжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг гия еаСТФ гСТібкює зОиПкгОТкСйФ йіУяою. 
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1.7. ЙСгОмзСбі гПзиОТОоії еаСТФ лСгОюмьУя лиОмкжзОйж еаСТФ зСкмТСиююпжй СТвОкОй Ф 
УмТСзж, бжекОпПкі гия йіУяпкСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, еО йіУоПй лСгОмзСбСї 
ТПєУмТОоії. 

ЛСТйО лСгОмзСбСї гПзиОТОоії бУмОкСбиюємьУя Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 46 
оьСвС КСгПзУФ. 

ЗаіТ УлиОпФємьУя лиОмкжзОйж еаСТФ Ф УмТСзж, бжекОпПкі гия йіУяпкСвС лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) лПТіСгФ, еО йіУоПй лСгОмзСбСї ТПєУмТОоії. 

1.8. ЙиОмкжзж, сС бжекОпПкі Ф ліглФкзмі "а" ліглФкзмФ 1.1 оьСвС лФкзмФ, УлиОпФюмь еаіТ гС 
ОаС б гПкь лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії. 

30. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, лТСмявСй гії ТОмжнізСбОкжХ ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж 
йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб (ФвСг) КзТОїкж е лжмОкь зСУйіпкСї гіяиькСУмі сСгС УмбСТПккя 
зСУйіпкСї мПХкізж (бзиюпОюпж ОвТПвОмж, УжУмПйж мО їХ зСйлиПзмФюпі гия зСУйіпкжХ 
зСйлиПзУіб, зСУйіпкжХ ТОзПм-кСУіїб, зСУйіпкжХ ОлОТОміб мО кОеПйкжХ УПвйПкміб зСУйіпкжХ 
УжУмПй), ОиП кП ліекірП 1 Уіпкя 2018 ТСзФ, ТПежгПкмж - УФа'єзмж зСУйіпкСї гіяиькСУмі, язі 
СмТжйОиж иіоПкеію кО лТОбС її егіРУкПккя мО аПТФмь ФпОУмь Ф ТПОиіеОоії мОзжХ гСвСбСТіб 
(ФвСг), ебіиькяюмьУя біг УлиОмж лСгОмзФ кО йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж евігкС е 
лПТПиізСй, язжР еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

31. ЗО кОУиігзОйж гіяиькСУмі Ф 2015 ТСоі рмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії гС лиОмкжзіб 
лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО лСТФрПккя лСТягзФ СапжУиПккя, лТОбжиькСУмі 
еОлСбкПккя лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб мО лСбкСмж РСвС 
УлиОмж кП еОУмСУСбФюмьУя. 

32. МжйпОУСбС, гС 1 ижлкя 2015 ТСзФ, бУмОкСбжмж, сС Ф бжлОгзОХ, зСиж лСгОмзСбжР аСТв 
бжкжз Ф ТПеФиьмОмі кПУлиОмж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, УОйСУміРкС бжекОпПкСвС лиОмкжзСй 
лСгОмзіб Ф лСгОмзСбіР гПзиОТОоії ОаС ФмСпкююпСйФ ТСеТОХФкзФ, сС лСгОємьУя 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ Ф бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй УмТСзж, УмявкПккя зСрміб еО ТОХФкСз 
вСмібзж, сС кОиПджмь мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб мО/ОаС зСрміб е ТОХФкзіб мОзСвС лиОмкжзО Ф 
аОкзОХ, егіРУкюємьУя еО ТірПккяй зПТібкжзО зСкмТСиююпСвС СТвОкФ аПе ебПТкПккя гС УФгФ 
еО ФйСбж, язсС мОзжР лСгОмзСбжР аСТв лПТПбжсФє 5 йіиьРСкіб вТжбПкь мО бігУФмкі 
еСаСб'яеОккя гПТдОбж сСгС лСбПТкПккя мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб лСйжизСбС мО/ОаС 
кОгйіТФ УлиОпПкжХ кжй вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь. 

К мОзжХ бжлОгзОХ: 
 ТірПккя лТС УмявкПккя зСрміб е ТОХФкзіб мОзСвС лиОмкжзО Ф аОкзОХ є бжйСвСю 

УмявФбОпО гС аСТдкжзО, сС лігиявОє кПвОРкСйФ мО СаСб'яезСбСйФ бжзСкОккю рияХСй 
ікіоіюбОккя лПТПзОеФ Ф лиОмідкіР УжУмПйі еО лТОбжиОйж біглСбігкСї лиОмідкСї 
УжУмПйж; 

 ТірПккя лТС УмявкПккя вСмібзСбжХ зСрміб бТФпОємьУя мОзСйФ лиОмкжзФ лСгОмзіб і є 
лігУмОбСю гия УмявкПккя.  

ЛмявкПккя вСмібзСбжХ зСрміб егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж.  

33. КУмОкСбжмж, сС кО 2015 Тіз УмОбзж лСгОмзФ гия Са'єзміб кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, сС 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ мО юТжгжпкжХ СУіа, бжекОпПкі лФкзмСй 266.5.1. лФкзмФ 
265.5 УмОммі 265 оьСвС КСгПзУФ, кП йСдФмь лПТПбжсФбОмж 1 бігУСмСз йікійОиькСї еОТСаімкСї 
лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) ТСзФ еО 1 зб. йПмТ гия 
Са'єзміб кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі. 

34. КУмОкСбжмж, сС гия зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР е ТПежгПкмОйж, егіРУкПкжХ гС 1 Уіпкя 
2015 ТСзФ, лТСлСТоіРкП зСТжвФбОккя егіРУкюємьУя еО лТОбжиОйж, сС гіяиж гС 1 Уіпкя 2015 
ТСзФ. 

35. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2016 ТСзФ бзиюпкС, лиОмкжзОй лСгОмзіб, СаУяв гСХСгіб 
мО/ОаС СлПТОоіР язжХ еО лСлПТПгкіР (ебімкжР) Тіз УзиОгОб йПкрП 20 йик вТжбПкь, рмТОнкі 
(нікОкУСбі) УОкзоії, кОТОХСбОкі кО УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, язФ лиОмкжз лСгОмзіб 
УлиОмжб аПе СУзОТдПккя лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя б мПТйікж, бжекОпПкі ожй 
КСгПзУСй, УзОУСбФюмьУя лТСмявСй 10 гкіб е гкя УлиОмж мОзСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя Ф 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 822 gazeta.vobu.ua 
 

лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. ЗОекОпПкО кСТйО кП еОУмСУСбФємьУя 
Ф ТОеі лСбмСТкСвС лТСмявСй ТСзФ бжекОпПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй УФйж лСгОмзСбСвС 
еСаСб'яеОккя е СгкСвС Р мСвС УОйСвС лСгОмзФ ОаС еаСТФ. ЙТж оьСйФ Ф ТОеі УзОУФбОккя 
рмТОнкСї УОкзоії біглСбігкП УлиОпПкП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя кП лігиявОє лСгОиьрСйФ 
СУзОТдПккю. 

36. К ТОеі язсС УФгСй еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя лТС 
зТжйікОиькП лТОбСлСТФрПккя, язП аФиС ТСелСпОмС гС гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС ейПкрПккя лСгОмзСбСвС 
мжУзФ кО лиОмкжзіб лСгОмзіб" і лТПгйПмСй язСвС є лСгОмзж, еаСТж, бжкПУПкС СабжкФбОиькжР 
бжТСз, сС кОаТОб еОзСккСї Ужиж, б язСйФ бУмОкСбиПкО кПУлиОмО лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
ОаС бжкПУПкО ФХбОиО лТС еОзТжммя зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя еО кПТПОаіиімФюпжйж 
лігУмОбОйж е оьСвС лжмОккя, лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж мОзСї 
лПТПбіТзж лТжРйОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя, 
кОУмФлкСвС еО гкПй СмТжйОккя ожй зСкмТСиююпжй СТвОкСй біглСбігкСвС УФгСбСвС 
ТірПккя (СабжкФбОиькжР бжТСз, ФХбОиО лТС еОзТжммя зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя еО 
кПТПОаіиімФюпжйж лігУмОбОйж), сС кОаТОиС еОзСккСї Ужиж. 

37. ВжзСкОккя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії, ліглжУОкСвС евігкС іе 
еОзСкСй сСгС нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії (гОиі - лиОк ТПУмТФзмФТжеОоії), ОаС лиОкФ УОкОоії, 
еОмбПТгдПкСвС евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, сС ТПвФиює бігкСУжкж е лжмОкь бігкСбиПккя 
лиОмСУлТСйСдкСУмі аСТдкжзО ОаС бжекОккя РСвС аОкзТФмСй, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй сСгС нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії (гОиі - лиОк УОкОоії), Ф ТОеі 
бжекОккя їХ еОиФпПкжйж зТПгжмСТОйж біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС нікОкУСбФ 
ТПУмТФзмФТжеОоію" егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй. 

КПУмТФзмФТжеОоія лСгОмзСбСвС аСТвФ мО вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО лСгОмзіб кО 
ФйСбОХ лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС лиОкФ УОкОоії егіРУкюємьУя біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ 
мО кП лСмТПаФє ФзиОгПккя СзТПйСвС гСвСбСТФ лТС ТСеУмТСпПккя (бігУмТСпПккя) евігкС іе 
УмОммПю 100 оьСвС КСгПзУФ. 

КПУмТФзмФТжеОоія лСгОмзСбСвС аСТвФ мО вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО лСгОмзіб евігкС е 
ожй лФкзмСй егіРУкюємьУя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж рияХСй ОкФиюбОккя (лТСсПккя), 
ТСеУмТСпПккя (бігУмТСпПккя) лСгОмзСбСвС аСТвФ мО вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь. 

ИлПТОоії е ТПУмТФзмФТжеОоії еОаСТвСбОкСУмі біглСбігкС гС лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС 
лиОкФ УОкОоії кП бжекОюмьУя зСкмТСиьСбОкжйж СлПТОоіяйж біглСбігкС гС УмОммі 39 оьСвС 
КСгПзУФ мО гС кжХ кП еОУмСУСбФюмьУя бжйСвж оьСвС КСгПзУФ, бУмОкСбиПкі гС 
зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР. 

КСкмТСиююпі СТвОкж егіРУкююмь УлжУОккя, ТСеУмТСпПккя (бігУмТСпПккя) лСгОмзСбСвС 
аСТвФ мО вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзО лСгОмзФ лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя 
ліглжУОккя лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС еОмбПТгдПккя лиОкФ УОкОоії. 

КСкмТСиююпі СТвОкж еСаСб'яеОкі УлжУОмж пОУмжкФ лСгОмзСбСвС аСТвФ лТСлСТоіРкС гС 
пОУмжкж ОкФиьСбОкжХ (лТСсПкжХ) зТПгжмСТОйж еСаСб'яеОкь аСТдкжзО біглСбігкС гС лиОкФ 
ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС лиОкФ УОкОоії. КСеУмТСпПккя (бігУмТСпПккя) ОаС УлжУОккя лСгОмзСбСвС 
аСТвФ егіРУкюємьУя кО ФйСбОХ лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС лиОкФ УОкОоії. МОзі ФйСбж лСбжккі 
аФмж кП віТржйж, кід ФйСбж еОгСбСиПккя бжйСв ікржХ зТПгжмСТіб, бжекОпПкі лиОкСй 
ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС лиОкСй УОкОоії. ЗОвОиькжР УмТСз лСвОрПккя ТСеУмТСпПкСвС 
(бігУмТСпПкСвС) лСгОмзСбСвС аСТвФ кП йСдП лПТПбжсФбОмж мТьСХ ТСзіб е гкя ліглжУОккя 
лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС еОмбПТгдПккя лиОкФ УОкОоії. 

ЖОРкС лиОмкжзО лСгОмзФ ебіиькяємьУя е лСгОмзСбСї еОУмОбж мО біг ОгйікіУмТОмжбкСвС 
ОТПрмФ е гкя ліглжУОккя лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС еОмбПТгдПккя лиОкФ УОкОоії. 

ЙСвОрПккя ТПУмТФзмФТжеСбОкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь егіРУкюємьУя лиОмкжзСй 
лСгОмзФ кО ФйСбОХ лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС лиОкФ УОкОоії. К ТОеі кПбжзСкОккя лиОмкжзСй 
лСгОмзФ УбСїХ СаСб'яезіб е лСвОрПккя ТПУмТФзмФТжеСбОкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь УмТСз 
бжзСкОккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ббОдОємьУя мОзжй, сС кОУмОб. 
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ЗП лігиявОюмь УлжУОккю мО/ОаС ТПУмТФзмФТжеОоії лСгОмзСбжР аСТв мО вТСрСбі 
еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзФ е лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО еО єгжкжй бкПУзСй кО 
еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя, зТій рмТОнкжХ УОкзоіР мО лПкі. 

ВжекОємьУя аПекОгіРкжй кПеОиПдкС біг кОябкСУмі зТжмПТіїб бжекОпПккя лСгОмзСбСвС 
аСТвФ аПекОгіРкжй, ФУмОкСбиПкжХ Ф УмОммі 101 оьСвС КСгПзУФ, мО лігиявОє УлжУОккю 
зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж: 

 лСгОмзСбжР аСТв лиОмкжзО лСгОмзіб, сС бжкжз аіиьр яз еО мТж ТСзж гС гкя лСпОмзФ 
лТСоПгФТж нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії біглСбігкС гС еОзСкФ сСгС нікОкУСбСї 
ТПУмТФзмФТжеОоії; 

 лСгОмзСбжР аСТв лиОмкжзО лСгОмзіб, сС бжкжз лТСмявСй мТьСХ ТСзіб гС гкя лСпОмзФ 
лТСоПгФТж нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії біглСбігкС гС еОзСкФ сСгС нікОкУСбСї 
ТПУмТФзмФТжеОоії, сС УлжУФємьУя кО ФйСбОХ лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС лиОкФ УОкОоії; 

 еОУмСУСбОкі рмТОнкі УОкзоії мО лПкя, кОТОХСбОкі лиОмкжзФ лСгОмзіб гС гОмж лСпОмзФ 
лТСоПгФТж нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії біглСбігкС гС еОзСкФ сСгС нікОкУСбСї 
ТПУмТФзмФТжеОоії, еО язжйж мТжбОюмь лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС ОаС УФгСбСвС 
СУзОТдПккя. 

ЙігиявОюмь ТСеУмТСпПккю (бігУмТСпПккю) кПУлжУОкжР лСгОмзСбжР аСТв мО вТСрСбі 
еСаСб'яеОккя лиОмкжзО лСгОмзіб, сС бжкжзиж гС гкя лСпОмзФ лТСоПгФТж нікОкУСбСї 
ТПУмТФзмФТжеОоії біглСбігкС гС еОзСкФ сСгС нікОкУСбСї ТПУмТФзмФТжеОоії, кО ФйСбОХ лиОкФ 
ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС лиОкФ УОкОоії. 

ЙТжлжкПккя лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії ОаС лиОкФ УОкОоії є лігУмОбСю гия кОТОХФбОккя лПкі, 
рмТОнкжХ мО нікОкУСбжХ УОкзоіР біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО кО кПУлиОпПкФ УФйФ 
еОаСТвСбОкСУмі е лСгОмзіб (еаСТіб). 

38. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, кО лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС 
егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ), гия 
лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі УмОкСй кО 14 збімкя 2014 ТСзФ йОиж йіУоПекОХСгдПккя (йіУоП 
лТСджбОккя) кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії, сС бжекОкО мОзСю біглСбігкС гС 
ЙСУмОкСбж ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж "ЙТС бжекОккя СзТПйжХ ТОРСкіб, йіУм, УПижс і Уіи 
ДСкПоьзСї мО ЙФвОкУьзСї СаиОУмПР мжйпОУСбС СзФлСбОкжйж мПТжмСТіяйж", ОаС б кОУПиПкжХ 
лФкзмОХ кО иікії еімзкПккя, мО/ОаС лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі йОюмь Са'єзмж СлСгОмзФбОккя 
йіУоПбжйж лСгОмзОйж, еаСТОйж кО ожХ мПТжмСТіяХ, УлТОбияккя лСгОмзіб і еаСТіб 
егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі. Дія оьСвС лФкзмФ кП 
лСржТюємьУя кО мПТжмСТію КзТОїкж, бжекОкФ мжйпОУСбС СзФлСбОкСю біглСбігкС гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС еОаПелПпПккя лТОб і УбСаСг вТСйОгяк мО лТОбСбжР ТПджй кО мжйпОУСбС 
СзФлСбОкіР мПТжмСТії КзТОїкж". 

38.1. К оьСйФ лФкзмі мПТйікж бджбОюмьУя б мОзСйФ екОпПккі: 
 мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія - мПТжмСТія СзТПйжХ ТОРСкіб, йіУм, УПижс і Уіи 

ДСкПоьзСї мО ЙФвОкУьзСї СаиОУмПР, бжекОпПкО біглСбігкС гС ЙСУмОкСбж ВПТХСбкСї 
КОгж КзТОїкж "ЙТС бжекОккя СзТПйжХ ТОРСкіб, йіУм, УПижс і Уіи ДСкПоьзСї мО 
ЙФвОкУьзСї СаиОУмПР мжйпОУСбС СзФлСбОкжйж мПТжмСТіяйж", кО язіР СТвОкж гПТдОбкСї 
биОгж мжйпОУСбС кП егіРУкююмь УбСї лСбкСбОдПккя. ЙПТПиіз кОУПиПкжХ лФкзміб, кО 
мПТжмСТії язжХ СТвОкж гПТдОбкСї биОгж мжйпОУСбС кП егіРУкююмь УбСї 
лСбкСбОдПккя, бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

 мПТжмСТія кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя - мПТжмСТія кОУПиПкжХ лФкзміб, сС 
ТСемОрСбОкі кО иікії еімзкПккя, лПТПиіз язжХ бжекОпПкжР КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

 ікрО мПТжмСТія КзТОїкж - мПТжмСТія КзТОїкж, зТій мжйпОУСбС СзФлСбОкСї мПТжмСТії мО 
мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя. 

МПТйікж "лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії" мО "мПТжмСТія лТСбПгПккя 
ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії" бджбОюмьУя Ф оьСйФ лФкзмі Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б ЗОзСкі 
КзТОїкж "ЙТС мжйпОУСбі еОХСгж кО лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії". 

38.2. ЗО лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя еОХСгіб іе 
еОаПелПпПккя лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ) гия лиОмкжзіб лСгОмзіб, 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 824 gazeta.vobu.ua 
 

йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй лТСджбОккя) язжХ УмОкСй кО 14 збімкя 2014 ТСзФ аФиО 
мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія мО/ОаС мПТжмСТія кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя і язі 
УмОкСй кО 1 Уіпкя 2017 ТСзФ кП ейікжиж УбСє йіУоПекОХСгдПккя (йіУоП лТСджбОккя) іе 
еОекОпПкжХ мПТжмСТіР кО ікрФ мПТжмСТію КзТОїкж: 

1) еФлжкяємьУя кОТОХФбОккя рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР (рмТОніб) мО/ОаС лПкі еО 
кПУбСєпОУкП лСвОрПккя бжекОпПкжХ УмОкСй кО 14 збімкя 2014 ТСзФ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь; 

2) еФлжкяємьУя еОУмСУФбОккя кСТй УмОмПР 59, 60 (б пОУмжкі лСгОмзСбжХ бжйСв), 87 - 101 
оьСвС КСгПзУФ. 

Вігиіз УмТСзФ гОбкСУмі, бжекОпПкжР УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ, еФлжкяємьУя кО лПТіСг, 
лТСмявСй язСвС гС лиОмкжзіб лСгОмзіб, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ ліглФкзмі, кП еОУмСУСбФбОижУя 
еОХСгж УмявкПккя, лПТПгаОпПкі УмОммяйж 59, 60, 87 - 101 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя: 
 е гОмж ТПєУмТОоії ейікж йіУоя лТСджбОккя ніежпкСю СУСаСю - лиОмкжзСй лСгОмзіб і 

лПТПУПиПккя кО ікрФ мПТжмСТію КзТОїкж кО лСУміРкП йіУоП лТСджбОккя, йіУоП 
лТСджбОккя бкФмТіркьС лПТПйісПкСї СУСаж мО лТСбПгПккя ТПєУмТОоіРкСї гії сСгС 
ейікж йіУоя лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя; 

 е гОмж ТПєУмТОоії ейікж йіУоПекОХСгдПккя юТжгжпкСї СУСаж кО ікрФ мПТжмСТію 
КзТОїкж. 

38.3. Дия лиОмкжзіб лСгОмзіб - УОйСеОРкямжХ ніежпкжХ СУіа ліг пОУ СУСаижбСвС лПТіСгФ, 
бжекОпПкСвС ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС йСаіиіеОоіРкФ лігвСмСбзФ мО йСаіиіеОоію", лТжебОкжХ кО 
біРУьзСбФ УиФдаФ ліг пОУ йСаіиіеОоії ОаС еОиФпПкжХ гС бжзСкОккя СаСб'яезіб сСгС 
йСаіиіеОоії еО лСУОгОйж, лПТПгаОпПкжйж рмОмОйж бСєккСвС пОУФ, кСТйж ліглФкзмФ 38.2 
оьСвС лФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя кО бПУь УмТСз їХ біРУьзСбСї УиФдаж. 

38.4. ЯзсС нОзмжпкжй йіУоПекОХСгдПккяй ніиії, лТПгУмОбкжомбО, бігСзТПйиПкСвС пж 
ікрСвС УмТФзмФТкСвС лігТСегіиФ юТжгжпкСї СУСаж є: 

 мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія, О йіУоПекОХСгдПккяй біглСбігкСї юТжгжпкСї СУСаж 
є ікрО мПТжмСТія КзТОїкж ОаС мПТжмСТія кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя, мОзО 
юТжгжпкО СУСаО, бігСзТПйиПкжР пж ікржР УмТФзмФТкжР лігТСегіи, ФлСбкСбОдПкжР 
кОТОХСбФбОмж, ФмТжйФбОмж і УлиОпФбОмж (лПТПТОХСбФбОмж) гС аюгдПмФ ОаС кО єгжкжР 
ТОХФкСз лСгОмзж, еаСТж Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ебіиькяюмьУя біг 
біглСбігОиькСУмі, бжекОпПкСї ожй КСгПзУСй, Ф йПдОХ гіяиькСУмі, сС лТСбОгжмьУя 
пПТПе мОзі ніиії, лТПгУмОбкжомбО, бігСзТПйиПкі пж ікрі УмТФзмФТкі лігТСегіиж, еО бПУь 
лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя еОХСгіб іе 
еОаПелПпПккя лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ); 

 ікрО мПТжмСТія КзТОїкж ОаС мПТжмСТія кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя, О 
йіУоПекОХСгдПккяй біглСбігкСї юТжгжпкСї СУСаж є мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія, 
мОзі ніиії, лТПгУмОбкжомбО, бігСзТПйиПкі пж ікрі УмТФзмФТкі лігТСегіиж лПТПаФбОюмь 
кО СаиізФ яз СзТПйі лиОмкжзж лСгОмзіб і еаСТіб мО УлиОпФюмь лСгОмзж і еаСТж кО 
ФйСбОХ мО б лСТягзФ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

38.5. ЙиОмкжзж лСгОмзіб, йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй лТСджбОккя) язжХ є мжйпОУСбС 
СзФлСбОкО мПТжмСТія мО язі егіРУкююмь бжТСакжомбС (ійлСТм) ОизСвСиькжХ кОлСїб мО/ОаС 
мюмюкСбжХ бжТСаіб кО еОекОпПкіР мПТжмСТії, кП йОюмь лТОбО еОйСбиямж йОТзж ОзожекСвС 
лСгОмзФ гия йОТзФбОккя ОизСвСиькжХ кОлСїб мО/ОаС мюмюкСбжХ бжТСаіб, язі бжТСаияюмьУя 
кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії. 

ВбПеПккя кО ікрФ мПТжмСТію КзТОїкж мО мПТжмСТію кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя 
мюмюкСбжХ бжТСаіб мО/ОаС ОизСвСиькжХ кОлСїб, бжТСаиПкжХ кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР 
мПТжмСТії, еОаСТСкяємьУя. 

ДС лиОмкжзіб лСгОмзіб, йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй лТСджбОккя) мО/ОаС йіУоПй 
егіРУкПккя гіяиькСУмі язжХ є мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія, еФлжкяємьУя еОУмСУФбОккя 
кСТй лФкзміб 213.2 мО 213.3 УмОммі 213 мО УмОмПР 225, 229 оьСвС КСгПзУФ. 

38.6. Иа'єзмж джмиСбСї мО кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, ТСемОрСбОкі кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР 
мПТжмСТії, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ ОаС юТжгжпкжХ СУіа, кП є Са'єзмСй 
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СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, біглСбігкС гС 
УмОммі 266 оьСвС КСгПзУФ Ф лПТіСг е 14 збімкя 2014 ТСзФ лС 31 вТФгкя ТСзФ, б язСйФ 
еОбПТрПкС лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ). 

ЙТж СапжУиПккі аОеж СлСгОмзФбОккя Са'єзміб кПТФХСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі їХ пОУмСз, язі 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ СУіа, зСкмТСиююпжй СТвОкСй кП бТОХСбФюмьУя Са'єзмж 
кПТФХСйСУмі, сС кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя біглСбігкС гС оьСвС ліглФкзмФ. 

Иа'єзмж джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТії кОУПиПкжХ 
лФкзміб кО иікії еімзкПккя, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ ОаС юТжгжпкжХ СУіа, кП є 
Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, 
біглСбігкС гС УмОммі 266 оьСвС КСгПзУФ Ф лПТіСг е 14 збімкя 2014 ТСзФ гС 29 июмСвС 2020 
ТСзФ бзиюпкС. 

К еб'яезФ е ожй лиОмкжзж лСгОмзіб - юТжгжпкі СУСаж, Са'єзмж СлСгОмзФбОккя язжХ 
ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя, лСпжкОюпж е 1 аПТПекя 2020 
ТСзФ УОйСУміРкС СапжУиююмь УФйФ лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї 
гіиякзж, і лСгОюмь гС 20 збімкя 2020 ТСзФ зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПй ТПєУмТОоії 
Са'єзмО СлСгОмзФбОккя гПзиОТОоію еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
УмОммПю 46 оьСвС КСгПзУФ, е ТСеажбзСю ТіпкСї УФйж Тібкжйж пОУмзОйж лСзбОТмОиькС 
лСпжкОюпж е 1 аПТПекя 2020 ТСзФ. 

ЗОТОХСбОкі мО УлиОпПкі еО лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії УФйж лСгОмзФ 
кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, біглСбігкС гС УмОммі 266 оьСвС КСгПзУФ 
еО Са'єзмж джмиСбСї мО кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, ТСемОрСбОкі кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР 
мПТжмСТії мО/ОаС мПТжмСТії лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії, кП лігиявОюмь 
лСбПТкПккю кО лСмСпкжР ТОХФкСз лиОмкжзО лСгОмзФ, кП УлТяйСбФюмьУя кО лСвОрПккя 
вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя (лСгОмзСбСвС аСТвФ) е ікржХ лСгОмзіб, еаСТіб, кП лСбПТмОюмьУя Ф 
вСмібзСбіР нСТйі еО пПзСй Ф ТОеі бігУФмкСУмі Ф лиОмкжзО лСгОмзіб ТОХФкзО б аОкзФ. ДС 
еОекОпПкжХ УФй кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь кП еОУмСУСбФюмьУя УмТСзж 
гОбкСУмі, бУмОкСбиПкі УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ, зТій УФй кОгйіТФ УлиОпПкжХ лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі лТжлжкяюмь УбСю гіяиькіУмь. 

38.7. ЗП кОТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя Ф лПТіСг е 14 збімкя 2014 ТСзФ лС 31 вТФгкя 
ТСзФ, б язСйФ еОбПТрПкС лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС СлПТОоії 
Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ), лиОмО еО еПйию (еПйПиькжР лСгОмСз мО СТПкгкО лиОмО еО еПйПиькі 
гіиякзж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі) еО еПйПиькі гіиякзж, сС ТСемОрСбОкі кО 
мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії мО лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ОаС зСТжУмФбОккі, Ф мСйФ пжУиі 
кО ФйСбОХ СТПкгж, ніежпкжХ ОаС юТжгжпкжХ СУіа. 

ЗП кОТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя Ф лПТіСг е 14 збімкя 2014 ТСзФ гС 29 июмСвС 2020 
ТСзФ бзиюпкС лиОмО еО еПйию (еПйПиькжР лСгОмСз мО СТПкгкО лиОмО еО еПйПиькі гіиякзж 
гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі) еО еПйПиькі гіиякзж (зТій еПйПиь 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя), сС ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб кО 
иікії еімзкПккя мО лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ОаС зСТжУмФбОккі, Ф мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ СТПкгж, 
ніежпкжХ ОаС юТжгжпкжХ СУіа. 

К еб'яезФ е ожй лиОмкжзж лСгОмзіб - юТжгжпкі СУСаж, Са'єзмж СлСгОмзФбОккя язжХ 
ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя, лСпжкОюпж е 1 аПТПекя 2020 
ТСзФ УОйСУміРкС СапжУиююмь УФйФ лСгОмзФ лиОмж еО еПйию (еПйПиькжР лСгОмСз мО СТПкгкО 
лиОмО еО еПйПиькі гіиякзж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі) еО еПйПиькі гіиякзж (зТій 
еПйПиь УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя) і лСгОюмь гС 20 збімкя 2020 ТСзФ 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ еО йіУоПй ТПєУмТОоії Са'єзмО СлСгОмзФбОккя гПзиОТОоію еО 
нСТйСю, бУмОкСбиПкСю Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 46 оьСвС КСгПзУФ, е ТСеажбзСю 
ТіпкСї УФйж Тібкжйж пОУмзОйж еО йіУяояйж лСпжкОюпж е 1 аПТПекя 2020 ТСзФ. 

ЗОТОХСбОкі мО УлиОпПкі еО лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії УФйж лиОмж еО 
еПйию біглСбігкС гС УмОмПР 269 - 289 оьСвС КСгПзУФ еО еПйПиькі гіиякзж, ТСемОрСбОкі кО 
мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії мО/ОаС мПТжмСТії лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії, 
кП лігиявОюмь лСбПТкПккю кО лСмСпкжР ТОХФкСз лиОмкжзО лСгОмзФ, кП УлТяйСбФюмьУя кО 
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лСвОрПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя (лСгОмзСбСвС аСТвФ) е ікржХ лСгОмзіб, еаСТіб, кП 
лСбПТмОюмьУя Ф вСмібзСбіР нСТйі еО пПзСй Ф ТОеі бігУФмкСУмі Ф лиОмкжзО лСгОмзіб ТОХФкзО б 
аОкзФ. ДС еОекОпПкжХ УФй кОгйіТФ УлиОпПкжХ вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь кП еОУмСУСбФюмьУя 
УмТСзж гОбкСУмі, бУмОкСбиПкі УмОммПю 102 оьСвС КСгПзУФ, зТій УФй кОгйіТФ УлиОпПкжХ 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі лТжлжкяюмь УбСю гіяиькіУмь. 

38.8. ЗПйПиькі гіиякзж, сС ТСемОрСбОкі кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії мО 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ОаС зСТжУмФбОккі лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж, кП є 
Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя єгжкжй лСгОмзСй Ф лПТіСг е 14 збімкя 2014 ТСзФ лС 31 вТФгкя ТСзФ, 
б язСйФ еОбПТрПкС лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи 
(ИИЛ). 

Дия лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж, Ф язжХ йіУоПекОХСгдПккяй ФУіХ 
еПйПиькжХ гіиякСз є мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія, гия лПТПХСгФ кО УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя ОаС лігмбПТгдПккя УмОмФУФ лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж Ф 
ТСоі, кОУмФлкСйФ ліУия ТСзФ, б язСйФ еОбПТрПкС лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії 
мО/ОаС СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ), ТСеТОХФкСз пОУмзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
мСбОТСбжТСакжомбО кП кОгОємьУя. 

38.9. Йіг пОУ кОТОХФбОккя (бжлиОмж) ніежпкжй СУСаОй - ліглТжєйояй, 
йіУоПекОХСгдПккяй ОаС йіУоПй лТСджбОккя язжХ є мжйпОУСбС СзФлСбОкО мПТжмСТія 
(кПеОиПдкС біг УжУмПйж СлСгОмзФбОккя), гСХСгФ біг егіРУкПккя кжйж ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя мО/ОаС УОйСеОРкямО СУСаО, язі кОТОХСбФюмь 
(бжлиОпФюмь) мОзжР гСХіг, еСаСб'яеОкі ФмТжйОмж лСгОмСз кО гСХСгж Ф гдПТПиО бжлиОмж. ЙТж 
оьСйФ кО мОзжХ СУіа кП лСржТюємьУя гія лФкзмФ 177.8 УмОммі 177 мО ліглФкзмФ 2 лФкзмФ 297.1 
УмОммі 297 оьСвС КСгПзУФ. 

ДСХСгж біг егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, СлСгОмзСбОкі біглСбігкС гС оьСвС 
ліглФкзмФ, кП бзиюпОюмьУя гС еОвОиькСвС СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ ніежпкСї СУСаж - 
ліглТжєйоя мО/ОаС гСХСгФ ніежпкСї СУСаж ліглТжєйоя лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ. 

38.10. З йПмСю СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь кПСаСТСмкі Озмжбж, лТжгаОкі 
(еаФгСбОкі, УлСТФгдПкі, УмбСТПкі) гС 14 збімкя 2014 ТСзФ і язі УмОкСй кО 1 Уіпкя 2017 ТСзФ 
екОХСгямьУя кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй мО йіУмО 
ЛПбОУмСлСия, мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії мО/ОаС мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії 
еімзкПккя, кП ббОдОюмьУя: 

 мОзжйж, сС лТжекОпОюмьУя гия бжзСТжУмОккя (ОаС лСпжкОюмь / лСпОиж 
бжзСТжУмСбФбОмжУя) б СлПТОоіяХ, сС кП є вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю лиОмкжзО 
лСгОмзіб; 

 кПбжТСакжпжйж кПСаСТСмкжйж ОзмжбОйж, кПбжТСакжпжйж СУкСбкжйж еОУСаОйж ОаС 
кПбжТСакжпжйж кПйОмПТіОиькжйж ОзмжбОйж б ТСеФйіккі оьСвС КСгПзУФ. 

З йПмСю СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь мСбОТж, язі лТжгаОкі, бжТСаиПкі гС 
14 збімкя 2014 ТСзФ і язі УмОкСй кО 1 Уіпкя 2017 ТСзФ екОХСгямьУя кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР 
мПТжмСТії, кП ббОдОюмьУя: 

мОзжйж, сС лТжекОпОюмьУя гия бжзСТжУмОккя (ОаС лСпжкОюмь/лСпОиж 
бжзСТжУмСбФбОмжУя) б СлПТОоіяХ, сС кП є вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю лиОмкжзО лСгОмзіб. 

ЙСиСдПккя ліглФкзміб "б" мО "в" лФкзмФ 198.5 УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 
38.11. МжйпОУСбС, гС еОбПТрПккя лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС 

СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ), гС лиОмкжзіб лСгОмзіб / лСгОмзСбжХ ОвПкміб, язі лТСбОгжиж 
гіяиькіУмь кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй мО йіУмО 
ЛПбОУмСлСия, мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії мО/ОаС мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії 
еімзкПккя і кП йСдФмь лТПг'ябжмж лПТбжккі гСзФйПкмж, кО лігУмОбі язжХ егіРУкюємьУя Саиіз 
гСХСгіб, бжмТОм мО ікржХ лСзОекжзіб, лСб'яеОкжХ е бжекОпПккяй Са'єзміб СлСгОмзФбОккя 
мО/ОаС лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, яз бжкямСз іе лСиСдПкь УмОммі 44 оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя УлПоіОиькі лТОбжиО гия лігмбПТгдПккя гОкжХ, бжекОпПкжХ Ф лСгОмзСбіР 
ебімкСУмі. 

ЙігУмОбж кПйСдижбСУмі лТПг'ябиПккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб: 
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 лПТбжккі гСзФйПкмж бмТОпПкі (екжсПкі пж еілУСбОкі) Ф еб'яезФ е лТСбПгПккяй 
ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії; 

 лПТбжккі гСзФйПкмж екОХСгямьУя кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй мО йіУмО ЛПбОУмСлСия, мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії мО/ОаС 
мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя і їХ кПйСдижбС бжбПемж ОаС їХ 
бжбПеПккя лСб'яеОкП е ТжежзСй гия джммя мО егСТСб'я лиОмкжзО лСгОмзіб, ніежпкжХ 
СУіа пж кПйСдижбП Ф еб'яезФ е ікржйж ОгйікіУмТОмжбкжйж лПТПрзСгОйж, 
бУмОкСбиПкжйж СТвОкОйж биОгж. 

К ТОеі бмТОмж мО/ОаС кПйСдижбСУмі бжбПеПккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб лиОмкжз лСгОмзіб / 
лСгОмзСбжР ОвПкм еО йіУоПй УбСвС СаиізФ лСгОє гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ б гСбіиькіР 
нСТйі лСбігСйиПккя лТС кПйСдижбіУмь бжбПеПккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб, ліглжУОкП 
зПТібкжзСй ліглТжєйУмбО мО вСиСбкжй аФХвОимПТСй, б язСйФ еОекОпОюмьУя: СаУмОбжкж, сС 
лТжебПиж гС бмТОмж мО/ОаС кПйСдижбСУмі бжбПеПккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб, лСгОмзСбі 
(ебімкі) лПТіСгж, О мОзСд еОвОиькжР лПТПиіз лПТбжккжХ гСзФйПкміб (еО йСдижбСУмі - іе 
еОекОпПккяй ТПзбіежміб). 

ДОкі мО лСзОекжзж лСгОмзСбСї ебімкСУмі лиОмкжзО лСгОмзіб / лСгОмзСбСвС ОвПкмО еО 
лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж, еОекОпПкі Ф лСбігСйиПккі, кП йСдФмь аФмж ліггОкі УФйкібФ ижрП 
кО лігУмОбі бігУФмкСУмі лПТбжккжХ гСзФйПкміб. ЙСгОкП лСбігСйиПккя є мОзСд лігУмОбСю 
гия еаПТПдПккя бжмТОм (бзиюпОюпж бжмТОмж Ф еб'яезФ е лТжгаОккяй оіккжХ лОлПТіб / 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб) мО/ОаС біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
лТжаФмСз (бзиюпОюпж біг'єйкжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм еО СлПТОоіяйж е оіккжйж лОлПТОйж / 
зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж), мО/ОаС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
мО/ОаС УФйж біг'єйкСвС екОпПккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) 
лПТіСгіб аПе кОябкСУмі гСвСбіТкжХ, ТСеТОХФкзСбжХ, лиОмідкжХ мО ікржХ лПТбжккжХ 
гСзФйПкміб, СаСб'яезСбіУмь бПгПккя і еаПТівОккя язжХ лПТПгаОпПкО лТОбжиОйж бПгПккя 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО кОТОХФбОккя лСгОмзФ. 

ЙіУия лСгОккя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСбігСйиПккя лТС кПйСдижбіУмь бжбПеПккя 
лПТбжккжХ гСзФйПкміб еОлТСбОгдФємьУя йСТОмСТіР кО лТСбПгПккя аФгь-язжХ лПТПбіТСз 
сСгС еОекОпПкжХ Ф лСбігСйиПккі лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб. 

ЯзсС ліУия лСгОккя лСбігСйиПккя лТС кПйСдижбіУмь бжбПеПккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб 
лиОмкжзФ лСгОмзіб / лСгОмзСбСйФ ОвПкмФ УмОкП бігСйС лТС бмТОмФ ожХ гСзФйПкміб, мОзжР 
лиОмкжз лСгОмзіб / лСгОмзСбжР ОвПкм еСаСб'яеОкжР лСгОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
лСбігСйиПккя лТС бмТОмФ лПТбжккжХ гСзФйПкміб іе еОекОпПккяй СаУмОбжк мОзСї бмТОмж. 

ЙиОмкжзж лСгОмзіб / лСгОмзСбі ОвПкмж, язі лСгОиж лСбігСйиПккя лТС бмТОмФ лПТбжккжХ 
гСзФйПкміб біглСбігкС гС оьСвС ліглФкзмФ, кП йСдФмь аФмж лПТПбіТПкі зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй сСгС еОекОпПкжХ Ф лСбігСйиПккі лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, Ф мСйФ пжУиі ліУия 
еОбПТрПккя лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії. 

ВмТОмО гСзФйПкміб, сС кП лСб'яеОкО е лТСбПгПккяй ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії, кП кОгОє 
лТОбО лиОмкжзФ лСгОмзіб / лСгОмзСбСйФ ОвПкмФ еОУмСУСбФбОмж лСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ. 

ЗОекОпПкі б оьСйФ ліглФкзмі лСиСдПккя еОУмСУСбФюмьУя гС лиОмкжзіб лСгОмзіб / 
лСгОмзСбжХ ОвПкміб, язі УмОкСй кО 1 збімкя 2017 ТСзФ егіРУкжиж ейікФ УбСвС 
йіУоПекОХСгдПккя (йіУоя лТСджбОккя) е мжйпОУСбС СзФлСбОкСї мПТжмСТії мО/ОаС мПТжмСТії 
кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя кО ікрФ мПТжмСТію КзТОїкж мО УлиОпФбОиж лСгОмзж гС 
аюгдПмФ б лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії евігкС е ожй КСгПзУСй. 

ЙиОмкжз лСгОмзіб / лСгОмзСбжР ОвПкм кП йСдП еОУмСУСбФбОмж лСиСдПккя оьСвС 
ліглФкзмФ сСгС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб ліУия лПТПТПєУмТОоії ліглТжєйУмбО кО ікріР 
мПТжмСТії КзТОїкж. 

ИаСб'яеСз гСбПгПккя бігУФмкСУмі лігУмОб гия еОУмСУФбОккя лСиСдПкь оьСвС ліглФкзмФ 
лСзиОгОємьУя кО зСкмТСиююпжР СТвОк. ЙиОмкжз лСгОмзіб / лСгОмзСбжР ОвПкм, язжР 
аПелігУмОбкС еОУмСУФбОб лСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ, ббОдОємьУя мОзжй, сС ФХжияємьУя біг 
УлиОмж лСгОмзіб мО кПУП біглСбігОиькіУмь, лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж. 
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К ТОеі бігйСбж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ Ф еОУмСУФбОккі лСиСдПкь оьСвС ліглФкзмФ 
зСкмТСиююпжР СТвОк еСаСб'яеОкжР бжгОмж бйСмжбСбОкП ТірПккя Ф УмТСз кП ліекірП СгкСвС 
йіУяоя е гОмж СмТжйОккя біглСбігкСвС лСбігСйиПккя біг лиОмкжзО лСгОмзіб / лСгОмзСбСвС 
ОвПкмО, б язСйФ еОекОпОюмьУя лігУмОбж мО гСзОеж мОзСї бігйСбж. 

КірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ йСдП аФмж СУзОТдПкС б ОгйікіУмТОмжбкСйФ пж УФгСбСйФ 
лСТягзФ. ДС бжкПУПккя СУмОмСпкСвС ТірПккя лС УлТОбі зСкмТСиююпжР СТвОк кП йСдП 
ліггОмж УФйкібФ лСзОекжзж лСгОмзСбСї ебімкСУмі, О мОзСд ікіоіюбОмж лТСбПгПккя аФгь-язСї 
лПТПбіТзж лиОмкжзО лСгОмзіб / лСгОмзСбСвС ОвПкмО сСгС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, 
еОекОпПкжХ Ф біглСбігкСйФ лСбігСйиПккі. 

К лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгОХ, еОекОпПкжХ Ф біглСбігкСйФ лСбігСйиПккі, кП йСдП аФмж 
лПТПвиякФмС Ф аіз еаіиьрПккя УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзіб і еаСТіб, 
еОгПзиОТСбОкі б лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ еО бзОеОкі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж, Ф аіз 
еаіиьрПккя УФйж біг'єйкСвС екОпПккя Са'єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз, 
еОгПзиОТСбОкі б лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ / ТСеТОХФкзОХ еО бзОеОкі лСгОмзСбі (ебімкі) 
лПТіСгж, Ф аіз еаіиьрПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
еОябиПкі б лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ еО бзОеОкі ебімкі лПТіСгж. 

38.12. МжйпОУСбС, кО лПТіСг е лСпОмзФ лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС 
егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ) гС 1 ижлкя 
2020 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя Озожекжй лСгОмзСй мО лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь СлПТОоії е аПеСлиОмкСї лПТПгОпі лігОзожекжХ мСбОТіб, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 
215.3.5 - 215.3.52 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ, язі є зСкніУзСбОкжй йОРкСй, 
йОРкСй, бжекОкжй аПеХОеяРкжй, йОРкСй, еО язжй кП ебПТкФбУя биОУкжз гС зікоя УмТСзФ 
еаПТівОккя (Ф мСйФ пжУиі йОРкСй, бжекОпПкжй Ф УмОммі 184 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж), сС еО 
лТОбСй ФУлОгзФбОккя пж кО ікржХ еОзСккжХ лігУмОбОХ лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь гПТдОбж, Ф 
ТСелСТягдПккя ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж мО ікржХ біРУьзСбжХ нСТйФбОкь, ФмбСТПкжХ 
біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж, ікржХ УФа'єзміб, сС аПТФмь ФпОУмь Ф егіРУкПккі еОХСгіб іе 
еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії 
КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії Ф ДСкПоьзіР мО ЙФвОкУьзіР СаиОУмяХ, сС егіРУкююмьУя рияХСй 
лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ), СТвОкіб лТСзФТОмФТж Ф ДСкПоьзіР мО ЙФвОкУьзіР 
СаиОУмяХ. 

ЙПТПиіз мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі, еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
38.13. ВжгОкі б лПТіСг е лСпОмзФ лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС 

егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ) мО гС гкя 
кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж 
сСгС бгСУзСкОиПккя ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, ФУФкПккя мПХкіпкжХ мО иСвіпкжХ 
кПФевСгдПкСУмПР Ф лСгОмзСбСйФ еОзСкСгОбУмбі" лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя е 
ОзожекСвС лСгОмзФ мО лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, язжйж бжекОпПкС вТСрСбі еСаСб'яеОккя Ф 
еб'яезФ е СлСгОмзФбОккяй СлПТОоіР е аПеСлиОмкСї лПТПгОпі лігОзожекжХ мСбОТіб, 
бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 215.3.5 - 215.3.52 лФкзмФ 215.3 УмОммі 215 оьСвС КСгПзУФ, язі є 
зСкніУзСбОкжй йОРкСй, йОРкСй, бжекОкжй аПеХОеяРкжй, йОРкСй, еО язжй кП ебПТкФбУя 
биОУкжз гС зікоя УмТСзФ еаПТівОккя (Ф мСйФ пжУиі йОРкСй, бжекОпПкжй Ф УмОммі 184 ЖжмкСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж), сС еО лТОбСй ФУлОгзФбОккя пж кО ікржХ еОзСккжХ лігУмОбОХ лПТПРриС Ф 
биОУкіУмь гПТдОбж, Ф ТСелСТягдПккя ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж мО ікржХ біРУьзСбжХ 
нСТйФбОкь, ФмбСТПкжХ біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж, ікржХ УФа'єзміб, сС аПТФмь ФпОУмь Ф 
егіРУкПккі еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя 
еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії Ф ДСкПоьзіР мО ЙФвОкУьзіР СаиОУмяХ, сС егіРУкююмьУя 
рияХСй лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ), СТвОкіб лТСзФТОмФТж Ф ДСкПоьзіР мО 
ЙФвОкУьзіР СаиОУмяХ, ббОдОюмьУя УзОУСбОкжйж (бігзижзОкжйж) е гкя кОаТОккя пжккСУмі 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС 
бгСУзСкОиПккя ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, ФУФкПккя мПХкіпкжХ мО иСвіпкжХ кПФевСгдПкСУмПР 
Ф лСгОмзСбСйФ еОзСкСгОбУмбі", О лСгОмзСбжР аСТв (Ф мСйФ пжУиі лПкя мО рмТОнкі УОкзоії) еО 
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мОзжйж лСгОмзСбжйж лСбігСйиПккяйж-ТірПккяйж, лігиявОє УлжУОккю Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй гия аПекОгіРкСвС лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

38.14. ЗО лПТіСг егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя лТСбПгПккя СлПТОоії Иа'єгкОкжХ Ужи 
(ИИЛ) сСгС еПйПиькжХ гіиякСз, бігкПУПкжХ гС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь, сС 
ТСемОрСбОкі кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії мО/ОаС мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії 
еімзкПккя, йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя кП бжекОпОємьУя. 

39. ІкгжбігФОиькО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія, кОгОкО зСкмТСиююпжй СТвОкСй Ф лжУьйСбіР 
ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі гС 31 аПТПекя 2017 ТСзФ (бзиюпкС), ебіиькяє лиОмкжзО лСгОмзіб 
(лСгОмзСбСвС ОвПкмО мО/ОаС РСвС лСУОгСбФ СУСаФ) біг біглСбігОиькСУмі, бзиюпОюпж 
нікОкУСбФ (рмТОнкі УОкзоії мО/ОаС лПкю), еО гіяккя, сС йіУмямь СекОзж лСгОмзСбСвС 
лТОбСлСТФрПккя, бпжкПкі гС 31 вТФгкя 2017 ТСзФ (бзиюпкС). 

З 1 Уіпкя 2018 ТСзФ ікгжбігФОиькО лСгОмзСбО зСкУФиьмОоія, кОгОкО зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй Ф лжУьйСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі гС 31 аПТПекя 2017 ТСзФ (бзиюпкС), кП лігиявОє 
еОУмСУФбОккю. 

40. ЙФкзм 100.9 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФємьУя гС вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь пж лСгОмзСбСвС 
аСТвФ, сС бжкжзиж ліУия кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС лСзТОсПккя ікбПУмжоіРкСвС зиійОмФ б КзТОїкі". 

41. ГСУлСгОТУьзі СлПТОоії, бжекОпПкі ліглФкзмСй "в" ліглФкзмФ 39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 
лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, бжекОюмьУя зСкмТСиьСбОкжйж е гОмж кОаТОккя 
пжккСУмі лПТПиізСй СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбжХ нСТй кПТПежгПкміб б ТСеТіеі гПТдОб 
(мПТжмСТіР), еОмбПТгдПкжй КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "в" 
ліглФкзмФ 39.2.1.1 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ. 

КйСбж, бжекОпПкі ліглФкзмСй 39.2.1.7 ліглФкзмФ 39.2.1 лФкзмФ 39.2 УмОммі 39 оьСвС 
КСгПзУФ сСгС СаУявФ вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР е зСдкжй зСкмТОвПкмСй, гия оіиПР ОаеОоФ 
лПТрСвС оьСвС ліглФкзмФ ТСеТОХСбФємьУя Ф 2017 ТСоі еО лігУФйзОйж ебімкСвС 
(зОиПкгОТкСвС) ТСзФ. 

42. ОмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 1201.1 УмОммі 1201 оьСвС КСгПзУФ еО лСТФрПккя 
вТОкжпкжХ УмТСзіб гия ТПєУмТОоії лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, бУмОкСбиПкжХ лФкзмСй 
201.10 УмОммі 201 оьСвС КСгПзУФ, язі аФиж УзиОгПкі Ф лПТіСг е 1 пПТбкя 2017 ТСзФ лС 30 
пПТбкя 2017 ТСзФ, кП еОУмСУСбФюмьУя гС лиОмкжзО лСгОмзіб еО ФйСбж ТПєУмТОоії мОзжХ 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ кП ліекірП 31 ижлкя 2017 ТСзФ. 

ЙСгОмзСбі кОзиОгкі мО/ОаС ТСеТОХФкзж зСТжвФбОкь гС лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкі Ф 
лПТіСг е 1 пПТбкя 2017 ТСзФ лС 30 пПТбкя 2017 ТСзФ мО еОТПєУмТСбОкі Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ кП ліекірП 31 ижлкя 2017 ТСзФ, ббОдОюмьУя УбСєпОУкС 
еОТПєУмТСбОкжйж. 

43. ОмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі лФкзмСй 1202.1 УмОммі 1202 оьСвС КСгПзУФ еО лСТФрПккя 
вТОкжпкжХ мПТйікіб ТПєУмТОоії ОзожекжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 231 
оьСвС КСгПзУФ, язі аФиж УзиОгПкі Ф лПТіСг е 1 пПТбкя 2017 ТСзФ лС 30 пПТбкя 2017 ТСзФ, кП 
еОУмСУСбФюмьУя гС лиОмкжзО лСгОмзіб еО ФйСбж ТПєУмТОоії мОзжХ ОзожекжХ кОзиОгкжХ кП 
ліекірП 31 ижлкя 2017 ТСзФ. 

Азожекі кОзиОгкі мО/ОаС ТСеТОХФкзж зСТжвФбОкь гС ОзожекжХ кОзиОгкжХ, УзиОгПкі Ф 
лПТіСг е 1 пПТбкя 2017 ТСзФ лС 30 пПТбкя 2017 ТСзФ мО еОТПєУмТСбОкі Ф ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ кП ліекірП 31 ижлкя 2017 ТСзФ, ббОдОюмьУя УбСєпОУкС 
еОТПєУмТСбОкжйж. 

44. ОмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі ОаеОоСй гТФвжй лФкзмФ 126.1 УмОммі 126 оьСвС КСгПзУФ, 
кП еОУмСУСбФюмьУя гС ФевСгдПкжХ УФй вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь іе вТОкжпкжй УмТСзСй УлиОмж 
30 пПТбкя 2017 ТСзФ. 

45. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2017 ТСзФ: 
 Ф ТОеі бмТОмж мО/ОаС лСрзСгдПккя ікнСТйОоії (Ф мСйФ пжУиі ікнСТйОоії, сС йіУмжмьУя 

Ф аОеОХ гОкжХ СаиізФ лиОмкжзО лСгОмзіб) бкОУиігСз кПУОкзоіСкСбОкСвС бмТФпОккя б 
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ТСаСмФ зСйл'юмПТкжХ йПТПд лиОмкжзО лСгОмзіб мО еО кОябкСУмі гСзФйПкміб, сС 
лігмбПТгдФюмь еОекОпПкі лСгії, лиОмкжз лСгОмзіб лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е 
гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС лігТСегіиФ 10 ТСегіиФ 
XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС кПеОУмСУФбОккя 
рмТОнкжХ УОкзоіР еО кПУбСєпОУкФ ТПєУмТОоію лСгОмзСбжХ мО ОзожекжХ кОзиОгкжХ 
бкОУиігСз кПУОкзоіСкСбОкСвС бмТФпОккя б ТСаСмФ зСйл'юмПТкжХ йПТПд лиОмкжзіб 
лСгОмзіб" еСаСб'яеОкжР лжУьйСбС лСбігСйжмж зСкмТСиююпжР СТвОк еО йіУоПй СаиізФ 
б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй гия лСгОккя лСгОмзСбСї ебімкСУмі; 

 лиОмкжз лСгОмзіб еСаСб'яеОкжР бігкСбжмж бмТОпПкФ мО/ОаС лСрзСгдПкФ ікнСТйОоію, 
бжекОпПкФ ОаеОоСй гТФвжй оьСвС лФкзмФ; 

 Ф ТОеі кПйСдижбСУмі лТСбПгПккя лПТПбіТзж лиОмкжзО лСгОмзіб Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ожй лФкзмСй, мПТйікж лТСбПгПккя мОзжХ лПТПбіТСз лПТПкСУямьУя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй гС гОмж бігкСбиПккя мОзСї ікнСТйОоії, ОиП кП ліекірП 31 
вТФгкя 2017 ТСзФ. 

46. ЙТжекОпПккя мО лТСбПгПккя лПТПбіТСз е лжмОкь лСбкСмж кОТОХФбОккя мО УлиОмж 
лСгОмзіб Ф зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіяХ, егіРУкПкжХ лиОмкжзОйж лСгОмзіб Ф 2013 мО 2014 
ебімкжХ ТСзОХ, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС ліглФкзмФ 39.5.2 лФкзмФ 39.5 УмОммі 39 мО/ОаС 
ліглФкзміб 78.1.14 - 78.1.16 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ. 

47. ЙПТПбіТзО лиОмкжзО лСгОмзіб е лжмОкь лСбкСмж кОТОХФбОккя і УлиОмж лСгОмзіб ліг пОУ 
егіРУкПккя зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР Ф 2013 мО 2014 ТСзОХ лТСбСгжмьУя біглСбігкС гС 
лСиСдПкь виОбж 8 оьСвС КСгПзУФ е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ УмОммПю 39 
оьСвС КСгПзУФ б ТПгОзоії, сС гіяиО гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ. 

48. ЛОйСУміРкП зСТжвФбОккя, лПТПгаОпПкП ліглФкзмСй 39.5.4.1 ліглФкзмФ 39.5.4 лФкзмФ 
39.5 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ сСгС зСкмТСиьСбОкжХ СлПТОоіР, егіРУкПкжХ лиОмкжзОйж 
лСгОмзіб Ф 2015 мО 2016 ТСзОХ, лТСбСгжмьУя біглСбігкС гС кСТй УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ б 
ТПгОзоії кО гПкь лТСбПгПккя УОйСУміРкСвС зСТжвФбОккя. 

49. ЗгіРУкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ е гСмТжйОккяй ФйСб, 
бжекОпПкжХ лФкзмСй 93 ТСегіиФ XXI "ЙТжзікоПбі мО лПТПХігкі лСиСдПккя" ЖжмкСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж, ебіиькяє СУіа, біглСбігОиькжХ еО гСмТжйОккя УмТСзіб мО ФйСб (бжйСв) йжмкжХ 
ТПджйіб мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС мТОкежмФ, біг біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї лФкзмСй 
206.16 УмОммі 206 мО лФкзмСй 218.3 УмОммі 218 оьСвС КСгПзУФ, еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
УмСУСбкС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сСгС язСвС кП гСмТжйОкі УмТСзж мО ФйСбж (бжйСвж) йжмкжХ 
ТПджйіб мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС мТОкежмФ. 

50. ВжзиюпПкС. 
51. ВжзиюпПкС. 
52. КУмОкСбжмж, сС лС 31 вТФгкя 2019 ТСзФ гС ТірПкь лТС бУмОкСбиПккя мФТжУмжпкСвС 

еаСТФ мО/ОаС лТС бкПУПккя ейік гС мОзжХ ТірПкь, лТжРкямжХ УіиьУьзСю, УПижскСю, йіУьзСю 
ТОгСю кП еОУмСУСбФюмьУя бжйСвж ліглФкзмФ 4.1.9 лФкзмФ 4.1 УмОммі 4, ліглФкзміб 12.3.3 - 
12.3.4 лФкзмФ 12.3, ліглФкзмФ 12.4.3 лФкзмФ 12.4 мО лФкзмФ 12.5 УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ мО 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОУОгж гПТдОбкСї ТПвФиямСТкСї лСиімжзж Ф УнПТі вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі". 

521. ЗО лСТФрПккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО, бпжкПкі лТСмявСй лПТіСгФ е 1 аПТПекя 
2020 ТСзФ лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь йіУяоя (бзиюпкС), б язСйФ еОбПТрФємьУя гія 
зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю 
еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), рмТОнкі 
УОкзоії кП еОУмСУСбФюмьУя, зТій УОкзоіР еО: 

 лСТФрПккя бжйСв гС гСвСбСТіб гСбвСУмТСзСбСвС УмТОХФбОккя джммя пж гСвСбСТіб 
УмТОХФбОккя б йПдОХ кПгПТдОбкСвС лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя, еСзТПйО УмТОХФбОккя 
гСгОмзСбСї лПкУії; 

 бігпФдПккя йОРкО, сС лПТПаФбОє Ф лСгОмзСбіР еОУмОбі, аПе евСгж зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ; 

 лСТФрПккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО б пОУмжкі:  
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o СаиізФ, бжТСакжомбО, еаПТівОккя мО мТОкУлСТмФбОккя лОиькСвС, УлжТмФ 
ПмжиСбСвС, ОизСвСиькжХ кОлСїб мО мюмюкСбжХ бжТСаіб; 

o оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя лОиькСвС, УлжТмФ ПмжиСбСвС лиОмкжзОйж лСгОмзіб; 
o СаиОгкОккя ОзожекжХ УзиОгіб бжмТОмСйіТОйж-иіпжиькжзОйж мО/ОаС 

ТібкСйіТОйж-иіпжиькжзОйж; 
o егіРУкПккя нФкзоіР, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй Ф УнПТі бжТСакжомбО і СаівФ 

УлжТмФ, ОизСвСиькжХ кОлСїб мО мюмюкСбжХ бжТСаіб, лОиькСвС; 
o егіРУкПккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя СлПТОоіР е ТПОиіеОоії лОиькСвС ОаС 

УлжТмФ ПмжиСбСвС аПе ТПєУмТОоії мОзжХ УФа'єзміб лиОмкжзОйж ОзожекСвС 
лСгОмзФ; 

 лСТФрПккя кОТОХФбОккя, гПзиОТФбОккя мО УлиОмж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
ОзожекСвС лСгОмзФ, ТПкмкСї лиОмж. 

ЙТСмявСй лПТіСгФ е 1 аПТПекя 2020 ТСзФ лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь йіУяоя 
(бзиюпкС), б язСйФ еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж 
зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), лиОмкжзОй лСгОмзіб кП кОТОХСбФємьУя лПкя, О 
кОТОХСбОкО, ОиП кП УлиОпПкО еО оПР лПТіСг лПкя лігиявОє УлжУОккю. 

522. КУмОкСбжмж йСТОмСТіР кО лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз кО лПТіСг е 18 
аПТПекя 2020 ТСзФ лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь йіУяоя (бзиюпкС), б язСйФ еОбПТрФємьУя 
гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е 
йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), 
зТій: 

 гСзФйПкмОиькжХ лСеОлиОкСбжХ лПТПбіТСз, сС лТСбСгямьУя кО ебПТкПккя лиОмкжзО 
лСгОмзіб; 

 гСзФйПкмОиькжХ лСеОлиОкСбжХ лПТПбіТСз е лігУмОб, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 78.1.7 
мО 78.1.8 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ; 

 ОаеОо пПмбПТмжР бжзиюпПкС; 
 ОаеОо л'ямжР бжзиюпПкС; 
 ОаеОо рСУмжР бжзиюпПкС; 
 ОаеОо УьСйжР бжзиюпПкС; 
 ОаеОо бСУьйжР бжзиюпПкС. 

ІкнСТйОоія лТС лПТПкПУПккя гСзФйПкмОиькжХ лиОкСбжХ лПТПбіТСз, язі біглСбігкС гС 
лиОкФ-вТОнізФ лТСбПгПккя лиОкСбжХ гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз йОиж ТСелСпОмжУя Ф лПТіСг 
е 18 аПТПекя 2020 ТСзФ лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь йіУяоя (бзиюпкС), б язСйФ 
еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії 
КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж 
(COVID-19), мО кО гПкь кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС лігмТжйзж лиОмкжзіб лСгОмзіб 
кО лПТіСг егіРУкПккя еОХСгіб, УлТяйСбОкжХ кО еОлСаівОккя бжкжзкПккю і лСржТПккю 
зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19)" кП аФиж ТСелСпОмі, бзиюпОємьУя гС СкСбиПкСвС лиОкФ-
вТОнізФ, язжР СлТжиюгкюємьУя кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя 
еОбПТрПккя гії зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії 
КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж 
(COVID-19). 

ДСзФйПкмОиькі лПТПбіТзж, сС аФиж ТСелСпОмі гС 18 аПТПекя 2020 ТСзФ мО кП аФиж 
еОбПТрПкжйж, мжйпОУСбС еФлжкяюмьУя кО лПТіСг лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь йіУяоя 
(бзиюпкС), б язСйФ еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж 
зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19). МОзП еФлжкПккя лПТПТжбОє мПТйік лТСбПгПккя 
лПТПбіТзж мО кП лСмТПаФє лТжРкяммя аФгь-язжХ гСгОмзСбжХ ТірПкь зСкмТСиююпжй СТвОкСй. 
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ЗО лПТіСг е 18 аПТПекя 2020 ТСзФ лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь йіУяоя (бзиюпкС), б 
язСйФ еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР 
мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї 
ХбСТСаж (COVID-19), еФлжкяємьУя лПТПаів УмТСзіб гОбкСУмі, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 102 оьСвС 
КСгПзУФ. 

КОйПТОиькО лПТПбіТзО лСгОмзСбСї гПзиОТОоії (зТій лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО 
гСгОкФ бОТміУмь) еО ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж аПТПеПкь - мТОбПкь 2020 ТСзФ, ОаС 
ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб (зТій ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь), сС 
аФиж лСгОкі лиОмкжзОйж лСгОмзіб лТСмявСй аПТПекя - мТОбкя 2020 ТСзФ, йСдП аФмж 
лТСбПгПкО ижрП лТСмявСй 60 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО СУмОккій гкПй вТОкжпкСвС 
УмТСзФ їХ лСгОккя, О язсС мОзі гСзФйПкмж аФиж кОгОкі ліекірП, - еО гкПй їХ нОзмжпкСвС 
лСгОккя. 

Дія л. 522 лігТСегіиФ 10 Т. XX еФлжкяємьУя кО 
лПТіСг гії бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ 

523. КУмОкСбжмж, сС ТіпкО гПзиОТОоія лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж еО 2019 Тіз, бжекОпПкО 
УмОммПю 179 оьСвС КСгПзУФ, лСгОємьУя гС 1 ижлкя 2020 ТСзФ, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
ТСегіиСй IV оьСвС КСгПзУФ, зСиж мОзО гПзиОТОоія йСдП аФмж лСгОкО ліекірП оьСвС УмТСзФ. 
ЙТж оьСйФ бжйСвж ліглФкзмФ 49.18.4 лФкзмФ 49.18 УмОммі 49 Ф 2020 ТСоі кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ЛіежпкО СУСаО еСаСб'яеОкО УОйСУміРкС гС 1 дСбмкя 2020 ТСзФ УлиОмжмж УФйФ 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, еОекОпПкФ б лСгОкіР кПю ТіпкіР гПзиОТОоії лТС йОРкСбжР УмОк і 
гСХСгж еО 2019 Тіз. ЙТж оьСйФ ОаеОо лПТржР лФкзмФ 179.7 УмОммі 179 Ф 2020 ТСоі кП 
еОУмСУСбФємьУя. 

524. ЗП кОТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя еО лПТіСг е 1 аПТПекя лС 31 аПТПекя 2020 ТСзФ 
лиОмО еО еПйию (еПйПиькжР лСгОмСз мО СТПкгкО лиОмО еО еПйПиькі гіиякзж гПТдОбкСї мО 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі) еО еПйПиькі гіиякзж, сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ОаС зСТжУмФбОккі, 
Ф мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ СТПкгж, ніежпкжХ ОаС юТжгжпкжХ СУіа, мО бжзСТжУмСбФюмьУя кжйж б 
вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі. 

ЙТж оьСйФ лиОмкжзж лиОмж еО еПйию (зТій ніежпкжХ СУіа), язі біглСбігкС гС лФкзмФ 286.2 
УмОммі 286 оьСвС КСгПзУФ лСгОиж лСгОмзСбФ гПзиОТОоію, йОюмь лТОбС лСгОмж ФмСпкююпФ 
лСгОмзСбФ гПзиОТОоію, б язіР бігСаТОежмж ейікж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя іе УлиОмж лиОмж 
еО еПйию еО лСгОмзСбжР лПТіСг аПТПеПкь 2020 ТСзФ. 

К ТОеі язсС Ф аПТПекі пж збімкі 2020 ТСзФ лиОмкжзОйж лиОмж еО еПйию аФиС лСгОкС 
ФмСпкююпФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію сСгС ейПкрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя іе УлиОмж 
лиОмж еО еПйию еО лСгОмзСбжР лПТіСг збімПкь 2020 ТСзФ е лТжпжк, язі кП лСб'яеОкі іе 
УОйСУміРкжй бжябиПккяй лСйжиСз, сС йіУмямьУя Ф ТОкірП лСгОкіР кжйж лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії, мОзі лиОмкжзж лиОмж еО еПйию еСаСб'яеОкі лСгОмж кП ліекірП 30 збімкя 2020 ТСзФ 
ФмСпкююпі лСгОмзСбі гПзиОТОоії е лиОмж еО еПйию (еПйПиькСвС лСгОмзФ мО/ОаС СТПкгкСї 
лиОмж еО еПйПиькі гіиякзж гПТдОбкСї ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі) еО 2020 Тіз, б язжХ 
бігСаТОежмж ейікж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя іе УлиОмж лиОмж еО еПйию еО лСгОмзСбі 
лПТіСгж аПТПеПкь мО збімПкь 2020 ТСзФ біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС ліглФкзмФ. 

ЙТж оьСйФ Ф ТОеі лСгОккя мОзжХ лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР е лігУмОб, бжекОпПкжХ ожй 
ліглФкзмСй, гС мОзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб кП еОУмСУСбФюмьУя УОкзоії, бжекОпПкі УмОммПю 50 
оьСвС КСгПзУФ, мО рмТОнкі УОкзоії евігкС е бжйСвОйж лФкзмФ 120.2 УмОммі 120 оьСвС КСгПзУФ, 
еО бкПУПккя ейік гС лСгОмзСбСї ебімкСУмі б пОУмжкі еаіиьрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е 
лиОмж еО еПйию еО лСгОмзСбжР лПТіСг збімПкь 2020 ТСзФ. 

КУмОкСбжмж, сС лиОмкжзж лиОмж еО еПйию (еПйПиькСвС лСгОмзФ мО СТПкгкСї лиОмж еО 
еПйПиькі гіиякзж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі), язі бжекОпОюмь лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя іе лиОмж еО еПйию кО лігУмОбі лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР, УлиОпФюмь лСгОмзСбП 
еСаСб'яеОккя еі УлиОмж лиОмж еО еПйию еО лСгОмзСбжР лПТіСг збімПкь 2020 ТСзФ Ф лСбкСйФ 
СаУяеі еО йіУоПекОХСгдПккяй еПйПиькСї гіиякзж Ф УмТСз гС 30 пПТбкя 2020 ТСзФ аПе 
кОТОХФбОккя лПкі мО рмТОнкжХ УОкзоіР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй еО лСТФрПккя мПТйікіб 
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УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь сСгС еОвОиькжХ мПТйікіб УлиОмж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
еО мОзжР лПТіСг. 

525. Иа'єзмж кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ ОаС 
юТжгжпкжХ СУіа, кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг 
еПйПиькСї гіиякзж, біглСбігкС гС УмОммі 266 оьСвС КСгПзУФ б лПТіСг е 1 аПТПекя лС 31 
аПТПекя 2020 ТСзФ. 

ЙТж оьСйФ лиОмкжзж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж (зТій 
ніежпкжХ СУіа), сС біглСбігкС гС ліглФкзмФ 266.7.5 лФкзмФ 266.7 УмОммі 266 оьСвС КСгПзУФ 
лСгОиж лСгОмзСбФ гПзиОТОоію, йОюмь лТОбС лСгОмж ФмСпкююпФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію, б 
язіР бігСаТОежмж ейікж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя іе УлиОмж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, 
бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО лСгОмзСбжР лПТіСг аПТПеПкь 2020 ТСзФ. 

К ТОеі язсС Ф аПТПекі пж збімкі 2020 ТСзФ лиОмкжзОйж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, 
бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, аФиС лСгОкС ФмСпкююпФ лСгОмзСбФ гПзиОТОоію сСгС 
ейПкрПккя лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя іе УлиОмж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг 
еПйПиькСї гіиякзж, еО лСгОмзСбжР лПТіСг збімПкь 2020 ТСзФ іе лТжпжк, язі кП лСб'яеОкі іе 
УОйСУміРкжй бжябиПккяй лСйжиСз, сС йіУмямьУя Ф ТОкірП лСгОкіР кжйж лСгОмзСбіР 
гПзиОТОоії, мОзі лиОмкжзж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, 
еСаСб'яеОкі лСгОмж кП ліекірП 30 збімкя 2020 ТСзФ ФмСпкююпі лСгОмзСбі гПзиОТОоії е 
лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, б язжХ бігСаТОежмж біглСбігкі 
ейікж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еО лСгОмзСбі лПТіСгж аПТПеПкь мО збімПкь 2020 ТСзФ 
біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС ліглФкзмФ. 

ЙТж оьСйФ Ф ТОеі лСгОккя мОзжХ лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР е лігУмОб, бжекОпПкжХ ожй 
ліглФкзмСй, гС мОзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб кП еОУмСУСбФюмьУя УОкзоії, бжекОпПкі УмОммПю 50 
оьСвС КСгПзУФ, мО рмТОнкі УОкзоії евігкС е бжйСвОйж лФкзмФ 120.2 УмОммі 120 оьСвС КСгПзУФ, 
еО бкПУПккя ейік гС лСгОмзСбСї ебімкСУмі б пОУмжкі еаіиьрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е 
лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО лСгОмзСбжР лПТіСг збімПкь 
2020 ТСзФ. 

КУмОкСбжмж, сС лиОмкжзж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, 
язі бжекОпОюмь лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя іе мОзСвС лСгОмзФ кО лігУмОбі лСгОмзСбжХ 
гПзиОТОоіР, УлиОпФюмь лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг 
еПйПиькСї гіиякзж, еО лСгОмзСбжР лПТіСг збімПкь 2020 ТСзФ Ф лСбкСйФ СаУяеі еО 
йіУоПекОХСгдПккяй Са'єзмО кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі Ф УмТСз гС 30 пПТбкя 2020 ТСзФ аПе 
кОТОХФбОккя лПкі мО рмТОнкжХ УОкзоіР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй еО лСТФрПккя мПТйікіб 
УлиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь сСгС еОвОиькжХ мПТйікіб УлиОмж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя 
еО мОзжР лПТіСг. 

526. ЗОгОмж СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя Ф 2020 ТСоі лТОбС лТжРкямж ТірПккя лТС 
бкПУПккя ейік гС лТжРкямСвС ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб 
сСгС ейПкрПккя УмОбСз єгжкСвС лСгОмзФ мО/ОаС лиОмж еО еПйию, мО/ОаС лСгОмзФ кО 
кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, сСгС Са'єзміб кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, язі 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ ОаС юТжгжпкжХ СУіа. 

527. ВУмОкСбжмж, сС Ф 2020 ТСоі кО лТСПзмж ТірПкь, ТірПккя УіиьУьзжХ, УПижскжХ, йіУьзжХ 
ТОг лТС бкПУПккя ейік гС лТжРкямСвС ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС 
еаСТіб сСгС ейПкрПккя УмОбСз єгжкСвС лСгОмзФ мО/ОаС лиОмж еО еПйию, мО/ОаС лСгОмзФ кО 
кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, сСгС Са'єзміб кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, язі 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ ОаС юТжгжпкжХ СУіа, лТжРкямі біглСбігкС гС лФкзмФ 526 
лігТСегіиФ 10 ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ, кП лСржТюємьУя ліглФкзм 4.1.9 лФкзмФ 4.1 мО лФкзм 
4.5 УмОммі 4, ліглФкзм 12.3.4 лФкзмФ 12.3, ліглФкзм 12.4.3 лФкзмФ 12.4 (Ф пОУмжкі УмТСзФ 
лТжРкяммя мО кОаТОккя пжккСУмі ТірПкь) мО лФкзм 12.5 (Ф пОУмжкі УмТСзФ кОаТОккя пжккСУмі 
ТірПккяйж) УмОммі 12 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж, ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС еОУОгж гПТдОбкСї 
ТПвФиямСТкСї лСиімжзж Ф УнПТі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі", пОУмжкО мТПмя УмОммі 15 ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС гСУмФл гС лФаиіпкСї ікнСТйОоії", ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ гСлСйСвФ 
УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя". 
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528. МжйпОУСбС, кО лПТіСг лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь йіУяоя (бзиюпкС), б язСйФ 
еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії 
КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж 
(COVID-19), еФлжкяємьУя лПТПаів УмТСзіб, бУмОкСбиПкжХ: 

 УмОммПю 56 оьСвС КСгПзУФ (б пОУмжкі лТСоПгФТж ОгйікіУмТОмжбкСвС СУзОТдПккя) 
сСгС УзОТв лиОмкжзіб лСгОмзіб (зТій УзОТв сСгС еОзСккСУмі гПзиОТФбОккя 
еОябиПкСвС гС бігрзСгФбОккя е аюгдПмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО/ОаС е 
біг'єйкСвС екОпПккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй), сС кОгіРриж (кОгіРгФмь) лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР 
гПкь йіУяоя (бзиюпкС), б язСйФ еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя 
лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), мО/ОаС язі кП 
ТСевиякФмі УмОкСй кО 18 аПТПекя 2020 ТСзФ. МОзП еФлжкПккя кП лСТСгдФє аФгь-язжХ 
кОУиігзіб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 56 оьСвС КСгПзУФ; 

 УмОммяйж 52 і 53 оьСвС КСгПзУФ сСгС кОгОккя зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж 
ікгжбігФОиькжХ лСгОмзСбжХ зСкУФиьмОоіР б лжУьйСбіР нСТйі; 

 УмОммяйж 73 і 78 оьСвС КСгПзУФ сСгС кОгОккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб біглСбігПР кО 
еОлжмж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб (зТій еОлжміб зСкмТСиююпжХ СТвОкіб сСгС еОзСккСУмі 
гПзиОТФбОккя еОябиПкСвС гС бігрзСгФбОккя е аюгдПмФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь 
мО/ОаС е біг'єйкСвС екОпПккя е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь; е лжмОкь СлСгОмзФбОккя 
юТжгжпкжйж СУСаОйж ОаС ікржйж кПТПежгПкмОйж, язі лТСбСгямь вСУлСгОТУьзФ 
гіяиькіУмь пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС кО мПТжмСТії КзТОїкж, гСХСгіб, СмТжйОкжХ 
кПТПежгПкмОйж іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж; лСгОмзСбСвС зСкмТСию еО 
мТОкУнПТмкжй оікСФмбСТПккяй; лСгОмзСбСвС зСкмТСию еО кПТПежгПкмОйж 
(лТПгУмОбкжомбОйж кПТПежгПкміб); бОиюмкСвС зСкмТСию б пОУмжкі гСмТжйОккя 
бУмОкСбиПкжХ вТОкжпкжХ УмТСзіб ТСеТОХФкзіб еО СлПТОоіяйж е ПзУлСТмФ мО ійлСТмФ 
мСбОТіб), сС кОгіРриж (кОгіРгФмь) лиОмкжзОй лСгОмзіб лС СУмОккіР зОиПкгОТкжР гПкь 
йіУяоя (бзиюпкС), б язСйФ еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО 
мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19). 

З лПТрСвС зОиПкгОТкСвС гкя йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б язСйФ еОбПТрФємьУя гія 
зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю 
еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), лПТПаів 
УмТСзіб, язі еФлжкяижУя біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, лТСгСбдФємьУя е ФТОХФбОккяй пОУФ, сС 
йжкФб гС мОзСвС еФлжкПккя. 

529. МжйпОУСбС лиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї вТФлж ебіиькяюмьУя біг УлиОмж оьСвС 
лСгОмзФ еО вТФгПкь 2020 ТСзФ мО УіпПкь - мТОбПкь 2021 ТСзФ, зТій бжлОгзіб лСТФрПккя 
мОзжйж лиОмкжзОйж бУмОкСбиПкжХ виОбСю 1 ТСегіиФ XIV оьСвС КСгПзУФ ФйСб еОУмСУФбОккя 
лПТрСї вТФлж лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ. ЙТж оьСйФ УмОбзж єгжкСвС лСгОмзФ гия лПТрСї 
вТФлж лиОмкжзіб єгжкСвС лСгОмзФ, бУмОкСбиПкі Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 293.2 УмОммі 
293 оьСвС КСгПзУФ, еО мОзі лПТіСгж кП еОУмСУСбФюмьУя. 

5210. МжйпОУСбС, кО лПТіСг лТжбОмжеОоії Са'єзміб УлжТмСбСї мО иізПТС-вСТіипОкСї вОиФеі 
біглСбігкС гС ЙТСвТОйж ТПнСТйФбОккя мО ТСебжмзФ УлжТмСбСї вОиФеі, кП бжйОвОємьУя евСгО 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ кО бігпФдПккя Ф лТСоПУі лТжбОмжеОоії йОРкО ДПТдОбкСвС 
ліглТжєйУмбО УлжТмСбСї мО иізПТС-вСТіипОкСї лТСйжУиСбСУмі "КзТУлжТм", язсС гСвСбСТСй 
зФлібиі-лТСгОдФ Са'єзмО лТжбОмжеОоії лПТПгаОпПкС еСаСб'яеОккя лСзФлоя сСгС лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкП 
ТПвФиюбОккя бжТСакжомбО і СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, зСкьяпкСвС і лиСгСбСвС, ОизСвСиькжХ 
кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, мО 
лОиькСвС". 

МОзП йОРкС ебіиькяємьУя е лСгОмзСбСї еОУмОбж (іе бкПУПккяй ейік гС біглСбігкжХ 
гПТдОбкжХ ТПєУмТіб) е гкя СмТжйОккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй лігмбПТгдПккя бжзСкОккя 
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лСзФлоПй Са'єзмО лТжбОмжеОоії еСаСб'яеОкь еО гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ б пОУмжкі 
лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкП 
ТПвФиюбОккя бжТСакжомбО і СаівФ УлжТмФ ПмжиСбСвС, зСкьяпкСвС і лиСгСбСвС, ОизСвСиькжХ 
кОлСїб, мюмюкСбжХ бжТСаіб, Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, мО 
лОиькСвС". 

К бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, лСиСдПккя лФкзміб 92.1 - 92.3 
УмОммі 92 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 

53. ЗСТйж лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ сСгС: 
 еОлжмФ зСкмТСиююпжХ СТвОкіб гС лиОмкжзіб лСгОмзіб лТС лСгОккя виСаОиькСї 

гСзФйПкмОоії е мТОкУнПТмкСвС оікСФмбСТПккя (йОРУмПТ-нОРиФ) - блПТрП 
еОУмСУСбФюмьУя сСгС нікОкУСбСвС ТСзФ, язжР еОзікпФємьУя Ф 2021 ТСоі; 

 лСгОккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі 
зСйлОкіР - блПТрП еОУмСУСбФюмьУя Ф 2021 ТСоі еО 2020 Тіз. 

 
ЙиОмкжзж лСгОмзіб, язі є ФпОУкжзОйж біглСбігкСї йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР і язі Ф 2022 

ТСоі егіРУкюбОиж зСкмТСиьСбОкі СлПТОоії, еСаСб’яеОкі лСгОмж гС 1 дСбмкя 2023 ТСзФ 
лСбігСйиПккя лТС ФпОУмь Ф йідкОТСгкіР вТФлі зСйлОкіР. 

ЗСТйж ОаеОоФ мТПмьСвС ліглФкзмФ 39.4.10 лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ сСгС 
лСгОккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб ебіміб Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР - блПТрП 
еОУмСУСбФюмьУя сСгС нікОкУСбСвС ТСзФ, бУмОкСбиПкСвС йОмПТжкУьзСю зСйлОкією 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, язжР еОзікпФємьУя Ф лПТіСг е 1 Уіпкя гС 31 вТФгкя 2022 ТСзФ, е 
гСмТжйОккяй УмТСзФ лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, 
бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 39.4.11 лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗСТйж ОаеОоіб пПмбПТмСвС - УьСйСвС ліглФкзмФ 39.4.10 лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС 
КСгПзУФ сСгС лСгОккя лиОмкжзОйж лСгОмзіб ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк йідкОТСгкСї вТФлж 
зСйлОкіР - блПТрП еОУмСУСбФюмьУя сСгС нікОкУСбСвС ТСзФ, язжР ТСелСпжкОємьУя Ф лПТіСг е 
1 Уіпкя гС 31 вТФгкя ТСзФ, б язСйФ БОвОмСУмСТСккя ФвСгО CbC кОаТОиО пжккСУмі 
сСкОРйПкрП е Сгкією ікСеПйкСю юТжУгжзоією - УмСТСкСю БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CbC, 
язО є лОТмкПТСй КзТОїкж сСгС ОбмСйОмжпкСвС СайікФ ікнСТйОоією. ВіглСбігкі ебімж еО 
кОябкСУмі лігУмОб, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж пПмбПТмжй - УьСйжй ліглФкзмФ 39.4.10 лФкзмФ 39.4 
УмОммі 39 оьСвС КСгПзУФ, лСгОюмьУя е гСмТжйОккяй УмТСзФ лСгОккя ебімФ Ф ТСеТіеі зТОїк 
йідкОТСгкСї вТФлж зСйлОкіР, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй 39.4.11 лФкзмФ 39.4 УмОммі 39 оьСвС 
КСгПзУФ. 

531. БОвОмСУмСТСккіР ОбмСйОмжпкжР Сайік ікнСТйОоією лТС нікОкУСбі ТОХФкзж 
егіРУкюємьУя кО лігУмОбі БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS ліУия лТжєгкОккя зСйлПмПкмкСвС 
СТвОкФ КзТОїкж гС БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО Ф УмТСзж, бжекОпПкі ТСегіиСй 3 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS. 

531.1. ВжйСвж УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ б пОУмжкі, сС УмСУФємьУя еОУмСУФбОккя 
нікОкУСбжйж ОвПкмОйж ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS гия оіиПР бжзСкОккя бжйСв 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS, еОУмСУСбФюмьУя е 1 ижлкя 2023 ТСзФ. Дия оіиПР 
БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS лПТржй ебімкжй 
лПТіСгСй є лПТіСг, сС ТСелСпжкОємьУя 1 ижлкя 2023 ТСзФ мО еОбПТрФємьУя 31 вТФгкя 2023 
ТСзФ. 

ИУСаж, язі йОюмь ФУі кПСаХігкі гСебСиж гия бПгПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мО 
біглСбігОюмь зТжмПТіяй лігебімкСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж біглСбігкС гС ЗОвОиькСвС 
УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS УмОкСй кО 30 пПТбкя 2023 ТСзФ, еОУмСУСбФюмь лТСоПгФТж кОиПдкСї 
зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж гия бжекОпПккя лігебімкжХ ТОХФкзіб е 1 ижлкя 2023 ТСзФ. 

К 2024 ТСоі оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, бУмОкСбиює вТОкжпкжР УмТСз лСгОккя ебімФ лТС лігебімкі 
ТОХФкзж еО лПТржР ебімкжР лПТіСг, ОиП кП ТОкірП 1 ижлкя 2024 ТСзФ. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, йОє лТОбС бУмОкСбжмж ікржР лПТржР ебімкжР лПТіСг гия лСгОккя 
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ебімкСУмі лТС лігебімкі ТОХФкзж біглСбігкС гС ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, язсС 
БОвОмСУмСТСккя ФвСгО CRS бжекОпжмь ікрі ебімкі лПТіСгж мО УмТСзж лСгОккя ебімкСУмі еО 
лігебімкжйж ТОХФкзОйж, кід бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 

531.2. КУмОкСбжмж, сС Ф лПТіСг е 1 ижлкя 2023 ТСзФ гС кОаТОккя пжккСУмі кСТйОмжбкС-
лТОбСбжй ОзмСй, еОмбПТгдПкжй біглСбігкС гС ліглФкзмФ 393.1.4 лФкзмФ 393.1 УмОммі 393 
оьСвС КСгПзУФ (ЙСТягСз еОУмСУФбОккя CRS), лТОбжиО кОиПдкСї зСйлиПзУкСї лПТПбіТзж, 
бжекОпПкі ТСегіиОйж II-VIII ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, еОУмСУСбФюмьУя кО/сСгС 
мОзжХ гОм: 

1) гия оіиПР лФкзмФ Л(6) ТСегіиФ III мО лФкзмФ Л(9) ТСегіиФ VIII ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ 
ебімкСУмі CRS сСгС іУкФюпжХ ТОХФкзіб - 30 пПТбкя 2023 ТСзФ; 

2) гия оіиПР лФкзмФ D ТСегіиФ III ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS лПТПбіТзО іУкФюпжХ 
ТОХФкзіб ніежпкжХ СУіа йОє аФмж еОбПТрПкО: 

 гС 31 вТФгкя 2023 ТСзФ - гия ТОХФкзіб е бжУСзСю бОТміУмю Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б 
ТСегіиі VIII ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS; 

 гС 31 вТФгкя 2024 ТСзФ - гия ТОХФкзіб е кжеьзСю бОТміУмю Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б 
ТСегіиі VIII ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS; 

3) гия оіиПР лФкзміб А мО В ТСегіиФ V ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS еОУмСУСбФюмьУя 
гОмж 30 пПТбкя 2023 ТСзФ мО 31 вТФгкя 2023 ТСзФ; 

4) гия оіиПР лФкзмФ E(1) ТСегіиФ V ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS лПТПбіТзО іУкФюпжХ 
ТОХФкзіб СТвОкіеОоіР іе УФзФлкжй еОижрзСй ОаС бОТміУмю, сС лПТПбжсФє УФйФ б вТжбкі, 
ПзбібОиПкмкФ 250000 гСиОТіб ЛОА УмОкСй кО 30 пПТбкя 2023 ТСзФ, йОє аФмж еОбПТрПкО гС 
31 вТФгкя 2024 ТСзФ; 

5) гия оіиПР лФкзмФ E(2) ТСегіиФ V ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS лПТПбіТзО іУкФюпжХ 
ТОХФкзіб СТвОкіеОоіР іе УФзФлкжй еОижрзСй ОаС бОТміУмю, сС кП лПТПбжсФє УФйФ б вТжбкі, 
ПзбібОиПкмкФ 250000 гСиОТіб ЛОА УмОкСй кО 30 пПТбкя 2023 ТСзФ, ОиП лПТПбжсФє 
ПзбібОиПкм 250000 гСиОТіб ЛОА Ф вТжбкі УмОкСй кО 31 вТФгкя 2023 ТСзФ ОаС аФгь-язСвС 
кОУмФлкСвС ТСзФ, йОє аФмж еОбПТрПкО лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ТСзСй, 
лТСмявСй язСвС еОвОиькжР аОиОкУ ОаС бОТміУмь ТОХФкзФ лПТПбжсжмь УФйФ б вТжбкі, 
ПзбібОиПкмкФ 250000 гСиОТіб ЛОА; 

6) гия оіиПР лФкзмФ В(8)(b) ТСегіиФ VIII ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS Ф бжекОпПккі 
мПТйікО "збОиінізСбОкжР ПйімПкм зТПгжмкСї зОТмзж" еОУмСУСбФємьУя гОмО 1 ижлкя 2023 ТСзФ; 

7) гия оіиПР лФкзмФ Л(10) ТСегіиФ VIII ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS Ф бжекОпПккі 
мПТйікО "кСбжР ТОХФкСз" еОУмСУСбФємьУя гОмО 1 ижлкя 2023 ТСзФ ОаС ліекірО гОмО; 

8) гия оіиПР лФкзмФ Л(14) ТСегіиФ VIII ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS Ф бжекОпПккі 
мПТйікО "ТОХФкСз е кжеьзСю бОТміУмю" еОУмСУСбФємьУя гОмО 30 пПТбкя 2023 ТСзФ; 

9) гия оіиПР лФкзмФ Л(15) ТСегіиФ VIII ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS Ф бжекОпПккі 
мПТйікО "ТОХФкСз е бжУСзСю бОТміУмю" еОУмСУСбФємьУя гОмО 30 пПТбкя 2023 ТСзФ; 

10) гия оіиПР лФкзмФ Л(17)(f)(ii) ТСегіиФ VIII ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS 
еОУмСУСбФємьУя гОмО 1 ижлкя 2023 ТСзФ. 

531.3. КУмОкСбжмж мОзі СУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя лСиСдПкь УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ Ф 
пОУмжкі, сС УмСУФємьУя еОУмСУФбОккя ЗОвОиькСвС УмОкгОТмФ ебімкСУмі CRS, лТСмявСй 
лПТПХігкСвС лПТіСгФ: 

1) нікОкУСбі ОвПкмж, язі УмОкСй кО 30 пПТбкя 2023 ТСзФ біглСбігОюмь зТжмПТіяй 
лігебімкжХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, еСаСб’яеОкі УмОмж кО Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі 
біглСбігкС гС лФкзмФ 393.3 УмОммі 393 оьСвС КСгПзУФ гС 31 вТФгкя 2023 ТСзФ; 

2) еО лСТФрПккя, бпжкПкі нікОкУСбжйж ОвПкмОйж мО биОУкжзОйж ТОХФкзіб гС 31 вТФгкя 
2024 ТСзФ бзиюпкС, рмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії, лПТПгаОпПкі лФкзмОйж 1181.3-1181.8 УмОммі 
1181 оьСвС КСгПзУФ, кП еОУмСУСбФюмьУя, О еО лСТФрПккя, бпжкПкі Ф лПТіСг е 1 Уіпкя лС 31 
вТФгкя 2025 ТСзФ, - еОУмСУСбФюмьУя Ф 0,5 ТСейіТФ біглСбігкСвС рмТОнФ. 

531.4. ЗП ббОдОємьУя лСгОмзСбСю ікнСТйОоією, язО йСдП аФмж бжзСТжУмОкО 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй гия бжекОпПккя УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь лиОмкжзО лСгОмзіб, 
ікнСТйОоія, СмТжйОкО зСкмТСиююпжй СТвОкСй біг ікСеПйкжХ зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб 
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біглСбігкС гС БОвОмСУмСТСккьСї ФвСгж CRS мО язО УмСУФємьУя нікОкУСбСвС ТОХФкзФ ОаС 
ТОХФкзіб вТСйОгякжкО КзТОїкж, бігзТжмжХ Ф нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ ікСеПйкжХ юТжУгжзоіР, 
язсС УФзФлкжР еОижрСз ОаС бОТміУмь ФУіХ нікОкУСбжХ ТОХФкзіб, биОУкжзСй язжХ є СгкО 
СУСаО - вТСйОгякжк КзТОїкж, кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 250 мжУяп гСиОТіб ЛОА УмОкСй кО 31 
вТФгкя зОиПкгОТкСвС ТСзФ, язжР лТжлОгОє кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі, ббПгПкСвС 
КзОеСй ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 
ТСзФ № 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX. 

54. ВУмОкСбжмж мОзі СУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя лСиСдПкь лТС СлСгОмзФбОккя лТжаФмзФ 
зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії лТСмявСй лПТПХігкСвС лПТіСгФ: 

лПТржй ебімкжй (лСгОмзСбжй) ТСзСй гия ебімФ лТС зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії є 
2022 Тіз (язсС ебімкжР Тіз кП біглСбігОє зОиПкгОТкСйФ ТСзФ - ебімкжР лПТіСг, сС 
ТСелСпжкОємьУя Ф 2022 ТСоі). КСкмТСиююпі СУСаж йОюмь лТОбС лСгОмж ебім лТС 
зСкмТСиьСбОкі ікСеПйкі зСйлОкії еО 2022 Тіз гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ СгкСпОУкС е 
лСгОккяй ТіпкСї гПзиОТОоії лТС йОРкСбжР УмОк і гСХСгж ОаС лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е 
лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО 2023 Тіз іе бзиюпПккяй еОекОпПкСвС Ф мОзСйФ ебімі 
УзСТжвСбОкСвС лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії, сС лігиявОє СлСгОмзФбОккю б 
КзТОїкі, гС лСзОекжзіб біглСбігкжХ гПзиОТОоіР еО 2023 Тіз. ЙТж оьСйФ рмТОнкі УОкзоії 
мО/ОаС лПкя кП еОУмСУСбФюмьУя; 

ліглФкзм "а" ліглФкзмФ 392.1.2 лФкзмФ 392.1 УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ гия 2022 - 2023 
ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) ТСзіб еОУмСУСбФємьУя б мОзіР ТПгОзоії: 

"а) бСиСгіє пОУмзСю б ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі Ф ТСейіТі 25 і аіиьрП бігУСмзіб еО ФйСбж, 
сС гПзіиьзО ніежпкжХ СУіа - ТПежгПкміб КзТОїкж мО/ОаС юТжгжпкжХ СУіа - ТПежгПкміб КзТОїкж 
бСиСгіюмь пОУмзОйж б ікСеПйкіР юТжгжпкіР СУСаі, ТСейіТ язжХ Ф УФзФлкСУмі УмОкСбжмь 50 і 
аіиьрП бігУСмзіб, ОаС"; 

ліглФкзмж 392.3.2.1 - 392.3.2.4 ліглФкзмФ 392.3.2 лФкзмФ 392.3 УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя сСгС ебімкжХ лПТіСгіб, сС ТСелСпжкОюмьУя е 1 Уіпкя 2023 ТСзФ; 

рмТОнкі УОкзоії мО лПкя еО лСТФрПккя бжйСв УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ ліг пОУ бжекОпПккя 
мО СапжУиПккя лТжаФмзФ зСкмТСиьСбОкСї ікСеПйкСї зСйлОкії кП еОУмСУСбФюмьУя еО 
ТПеФиьмОмОйж 2022 - 2023 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) ТСзіб; 

гС лиОмкжзО лСгОмзіб, РСвС лСУОгСбжХ СУіа кП еОУмСУСбФємьУя еО ТПеФиьмОмОйж 2022 - 
2023 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) ТСзіб ОгйікіУмТОмжбкО мО зТжйікОиькО біглСбігОиькіУмь еО аФгь-
язі лСТФрПккя, лСб'яеОкі іе еОУмСУФбОккяй кСТй УмОммі 392 оьСвС КСгПзУФ. К еб'яезФ е ожй 
ікнСТйОоія мО/ОаС гСзФйПкмж, СмТжйОкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй біглСбігкС гС УмОммі 392 
оьСвС КСгПзУФ, еО ТПеФиьмОмОйж 2022 - 2023 ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) ТСзіб: 

О) є ікнСТйОоією е СайПдПкжй гСУмФлСй, сС кП йСдП аФмж бжмТПаФбОкО мО/ОаС лПТПгОкО 
лТОбССХСТСккжй СТвОкОй кО їХ еОлжм пж б ТОйзОХ лТСоПгФТ, лПТПгаОпПкжХ КТжйікОиькжй 
лТСоПУФОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж; 

а) кП йСдП ббОдОмжУя гСзОеОйж Ф зТжйікОиькСйФ лТСбОгдПккі Ф ТСеФйіккі УмОммі 84 
КТжйікОиькСвС лТСоПУФОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

55. ВігрзСгФбОккя рзСгж СУСаі, лТОбО язСї лСТФрПкі, еОбгОкСї лСгОмзСбжйж 
лТОбСлСТФрПккяйж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, сС аФиж бпжкПкі зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж гС 
1 Уіпкя 2021 ТСзФ, ОаС лСгОмзСбжйж лТОбСлСТФрПккяйж зСкмТСиююпжХ СТвОкіб Ф бжвиягі 
лТСмжлТОбкжХ ТірПкь зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, лТжРкямжХ еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбжХ 
лПТПбіТСз, сС аФиж ТСелСпОмі гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ, егіРУкюємьУя еО лТОбжиОйж оьСвС 
КСгПзУФ, сС гіяиж гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

56. ЙТСбПгПккя лПТПбіТСз, сС аФиж ТСелСпОмі гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ, ТСевияг еОлПТПпПкь 
лиОмкжзіб лСгОмзіб гС Озміб (гСбігСз) мОзжХ лПТПбіТСз, лТжРкяммя еО їХ ТПеФиьмОмОйж 
лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь, О мОзСд їХ СУзОТдПккя егіРУкююмьУя еО лТОбжиОйж оьСвС 
КСгПзУФ, сС гіяиж гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

57. КУмОкСбжмж, сС УлПоіОиькі ебОккя лСгОмзСбСї УиФдаж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй, 
лТжУбСююмьУя лСУОгСбжй СУСаОй зСкмТСиююпжХ СТвОкіб, язжй ТОкірП аФиС лТжУбСєкС 
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УлПоіОиькі ебОккя лСгОмзСбСї мО йжмкСї УиФдаж, еО мОзжй УліббігкСрПккяй кПеОиПдкС біг 
еОРйОкжХ лСУОг: 

ЛлПоіОиькі ебОккя СТвОкіб гСХСгіб і еаСТіб 
ЛлПоіОиькі ебОккя СТвОкіб гПТдОбкСї 

лСгОмзСбСї УиФдаж 

вСиСбкжР гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї мО 
йжмкСї УлТОбж вСиСбкжР гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж; 

гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї мО йжмкСї УлТОбж I 
ТОквФ гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж I ТОквФ 

гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї мО йжмкСї УлТОбж 
II ТОквФ гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж II ТОквФ; 

гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї мО йжмкСї УлТОбж 
III ТОквФ гПТдОбкжР ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж III ТОквФ; 

ТОгкжз лСгОмзСбСї мО йжмкСї УлТОбж I ТОквФ ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж I ТОквФ; 

ТОгкжз лСгОмзСбСї мО йжмкСї УлТОбж II ТОквФ ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж II ТОквФ; 

ТОгкжз лСгОмзСбСї мО йжмкСї УлТОбж III ТОквФ ТОгкжз лСгОмзСбСї УиФдаж III ТОквФ; 

ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї мО йжмкСї УлТОбж I ТОквФ ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї УиФдаж I ТОкмФ; 

ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї мО йжмкСї УлТОбж II ТОквФ ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї УиФдаж II ТОквФ; 

ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї мО йжмкСї УлТОбж III ТОквФ ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї УиФдаж III ТОквФ; 

ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї мО йжмкСї УлТОбж IV ТОквФ ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї УиФдаж IV ТОквФ; 

йСиСгржР ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї мО йжмкСї 
УлТОбж йСиСгржР ікУлПзмСТ лСгОмзСбСї УиФдаж 

ЙПТіСг ТСаСмж (УиФдаж) еОекОпПкжХ СУіа (Ф мСйФ пжУиі мжХ, язжй лТжУбСюбОижУя 
УлПоіОиькі мО/ОаС лПТУСкОиькі ебОккя) Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ еОТОХСбФємьУя гС УмОдФ 
гПТдОбкСї УиФдаж мО УмОдФ ТСаСмж кО лСУОгОХ, бігкПУПкжХ гС зОмПвСТіР лСУОг гПТдОбкжХ 
УиФдаСбоіб, сС гОє лТОбС кО лТжекОпПккя лПкУії біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
гПТдОбкФ УиФдаФ" кПеОиПдкС біг йіУоя ТСаСмж кО пОУ гСУявкПккя бізФ, лПТПгаОпПкСвС 
еОекОпПкжй ЗОзСкСй. 

58. КУмОкСбжмж, сС Ф 2020 ТСоі гС лТжРкямжХ ТірПкь СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, 
кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя лТС бУмОкСбиПккя йіУоПбжХ лСгОмзіб і еаСТіб, язі 
лТжРкямі кО бжзСкОккя оьСвС КСгПзУФ, кП еОУмСУСбФюмьУя бжйСвж ліглФкзмФ 4.1.9 лФкзмФ 4.1 
мО лФкзмФ 4.5 УмОммі 4, ліглФкзмФ 12.3.4 лФкзмФ 12.3, ліглФкзмФ 12.4.3 лФкзмФ 12.4 мО лФкзмФ 
12.5 УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ мО ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОУОгж гПТдОбкСї ТПвФиямСТкСї 
лСиімжзж Ф УнПТі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі". 

59. К ТОеі язсС СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя кОУПиПкжХ лФкзміб кО иікії еімзкПккя 
кП лТжРкяиж ТірПкь лТС бУмОкСбиПккя УмОбСз кО Са'єзмж джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї 
кПТФХСйСУмі кО 2020 Тіз, мОзжР лСгОмСз гС лТжРкяммя біглСбігкСвС ТірПккя УлиОпФємьУя 
бжХСгяпж е кСТй оьСвС КСгПзУФ іе еОУмСУФбОккяй їХ УмОбзж Ф ТСейіТі 0,5 бігУСмзО ТСейіТФ 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя 2020 ТСзФ, еО 1 збОгТОмкжР 
йПмТ аОеж СлСгОмзФбОккя. 

60. ЗПТПежгПкмж (ікСеПйкі зСйлОкії, СТвОкіеОоії), язі егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь 
кО мПТжмСТії КзТОїкж мО/ОаС язі гС кОаТОккя пжккСУмі ожй ЗОзСкСй кОиПдкС ОзТПгжмФбОиж 
(еОТПєУмТФбОиж, иПвОиіеФбОиж) кО мПТжмСТії КзТОїкж бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, Ф мСйФ пжУиі 
лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО, і УмОкСй кО 1 Уіпкя 2021 ТСзФ кП лПТПаФбОюмь кО СаиізФ б 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ, еСаСб'яеОкі лТСмявСй мТьСХ йіУяоіб лСгОмж гС зСкмТСиююпжХ 
СТвОкіб гСзФйПкмж гия беяммя їХ кО Саиіз Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ лФкзмСй 64.5 УмОммі 64 
оьСвС КСгПзУФ. 
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ЙПТПбіТзж сСгС кПТПежгПкміб (ікСеПйкжХ зСйлОкіР, СТвОкіеОоіР), язі егіРУкююмь 
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь кО мПТжмСТії КзТОїкж мО язі лСбжккі аФиж УмОмж кО Саиіз Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ лФкзмСй 64.5 УмОммі 64 оьСвС КСгПзУФ, мО язжйж кП аФиж бжзСкОкі бжйСвж 
ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС лФкзмФ, мО сСгС їХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб, Ф мСйФ пжУиі лСУміРкжХ 
лТПгУмОбкжомб, сС лПТПаФбОюмь кО СаиізФ, йСдФмь аФмж лТжекОпПкі е 1 ижлкя 2021 ТСзФ. 

ЗО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж, лТСбПгПкСї біглСбігкС гС ОаеОоФ гТФвСвС оьСвС лФкзмФ, 
зСкмТСиююпжР СТвОк: 

 аПТП кО Саиіз кПТПежгПкмО кО лігУмОбі ОзмО лПТПбіТзж, язсС еО ТПеФиьмОмОйж 
лПТПбіТзж лігмбПТгдПкС бПгПккя кПТПежгПкмСй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі пПТПе 
лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС б КзТОїкі; 

 бджбОє еОХСгіб сСгС екяммя е СаиізФ бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ, Ф мСйФ пжУиі 
лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО, кПТПежгПкмО, язсС еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж 
лігмбПТгдПкС лТжлжкПккя егіРУкПккя кПТПежгПкмСй гіяиькСУмі кО мПТжмСТії КзТОїкж, 
бігУФмкіУмь кО мПТжмСТії КзТОїкж Са'єзміб СлСгОмзФбОккя мО Са'єзміб, лСб'яеОкжХ е 
СлСгОмзФбОккяй Ф мОзСвС кПТПежгПкмО, мО бігСзТПйиПкжй лігТСегіиСй ОаС лСУміРкжй 
лТПгУмОбкжомбСй кПТПежгПкмО бжзСкОкі СаСб'яезж лиОмкжзО лСгОмзіб, бжекОпПкі 
УмОммПю 16 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСУміРкі лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкміб, язі аФиж еОТПєУмТСбОкі лиОмкжзОйж лСгОмзіб (Ф 
мСйФ пжУиі лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб) Ф лПТіСгОХ гС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ, еОижрОюмьУя 
лиОмкжзОйж мОзжХ лСгОмзіб біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ гС ТПєУмТОоії яз лиОмкжзж 
лСгОмзіб (Ф мСйФ пжУиі лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб) біглСбігкжХ кПТПежгПкміб. 

601. ЗСТйж, бжекОпПкі ОаеОоСй гбОгоямь л'ямжй ліглФкзмФ 14.1.193 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14, 
лФкзмСй 120.7 УмОммі 120, ОаеОоСй мТПмій ліглФкзмФ 133.1.1 лФкзмФ 133.1 УмОммі 133, ОаеОоСй 
гбОкОгоямжй ліглФкзмФ 134.1.1 лФкзмФ 134.1 УмОммі 134, лФкзмСй 136.7 УмОммі 136 оьСвС 
КСгПзУФ, еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ. 

ЗСТйж лФкзмФ 67.5 УмОммі 67, ліглФкзмФ 78.1.22 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78, лФкзмФ 86.13 УмОммі 
86, ліглФкзмФ 94.2.9 лФкзмФ 94.2 УмОммі 94, лФкзмФ 117.4 УмОммі 117 оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

602. ЗСТйж ліглФкзмФ 14.1.54 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС 
лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

ДС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кСТйж ліглФкзмФ 14.1.54 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС 
КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя б мОзіР ТПгОзоії: 

"14.1.54. гСХіг е гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж - аФгь-язжР гСХіг, СмТжйОкжР 
ТПежгПкмОйж ОаС кПТПежгПкмОйж, Ф мСйФ пжУиі біг аФгь-язжХ бжгіб їХ гіяиькСУмі кО мПТжмСТії 
КзТОїкж (бзиюпОюпж бжлиОмФ (кОТОХФбОккя) бжкОвСТСгж ікСеПйкжйж ТСаСмСгОбояйж), її 
зСкмжкПкмОиькСйФ рПиьні, Ф бжзиюпкіР (йСТУьзіР) ПзСкСйіпкіР еСкі, Ф мСйФ пжУиі, ОиП кП 
бжзиюпкС, гСХСгж Ф бжвиягі: 

О) лТСоПкміб, гжбігПкгіб, ТСяимі мО аФгь-язжХ ікржХ лОУжбкжХ (ікбПУмжоіРкжХ) гСХСгіб, 
УлиОпПкжХ ТПежгПкмОйж КзТОїкж; 

а) гСХСгіб біг кОгОккя ТПежгПкмОй ОаС кПТПежгПкмОй б СТПкгФ (зСТжУмФбОккя) йОРкО, 
ТСемОрСбОкСвС б КзТОїкі, бзиюпОюпж ТФХСйжР УзиОг мТОкУлСТмФ, лТжлжУОкСвС гС 
ТСемОрСбОкжХ б КзТОїкі лСТміб; 

б) гСХСгіб біг лТСгОдФ ТФХСйСвС мО кПТФХСйСвС йОРкО, гСХСгіб біг бігпФдПккя 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб, оіккжХ лОлПТіб, Ф мСйФ пжУиі ОзоіР ФзТОїкУьзжХ ПйімПкміб; 

в) гСХСгіб, СмТжйОкжХ Ф бжвиягі бкПУзіб мО лТПйіР кО УмТОХФбОккя і лПТПУмТОХФбОккя 
Тжежзіб кО мПТжмСТії КзТОїкж; 

ґ) гСХСгіб УмТОХСбжзіб-ТПежгПкміб біг УмТОХФбОккя Тжежзіб УмТОХФбОиькжзіб-ТПежгПкміб 
еО йПдОйж КзТОїкж; 

г) ікржХ гСХСгіб біг гіяиькСУмі, Ф мСйФ пжУиі лСб'яеОкжХ е лСбкСю ОаС пОУмзСбСю 
лПТПФУмФлзСю лТОб мО СаСб'яезіб еО ФвСгОйж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж ОаС кО мПТжмСТіяХ, сС лПТПаФбОюмь ліг зСкмТСиПй зСкмТСиююпжХ СТвОкіб (Ф еСкОХ 
йжмкСвС зСкмТСию, кО УлПоіОиіеСбОкжХ иіоПкеіРкжХ йжмкжХ УзиОгОХ мСсС); 
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П) УлОгсжкж, лСгОТФкзіб, бжвТОріб, лТжеіб; 
є) еОТСаімкСї лиОмж, ікржХ бжлиОм мО бжкОвСТСг, бжлиОпПкжХ біглСбігкС гС ФйСб 

мТФгСбСвС мО ожбіиькС-лТОбСбСвС гСвСбСТФ; 
д) гСХСгіб біг еОРкяммя ліглТжєйкжоьзСю мО кПеОиПдкСю лТСнПУіРкСю гіяиькіУмю". 
603. ЗСТйж ліглФкзмФ 14.1.193 (зТій ОаеОоФ гбОгоямь л'ямСвС) лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС 

КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 
ДС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кСТйж ліглФкзмФ 14.1.193 лФкзмФ 14.1 УмОммі 14 оьСвС 

КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя б мОзіР ТПгОзоії: 
"14.1.193. лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС - лСУміРкП йіУоП гіяиькСУмі, пПТПе язП лСбкіУмю ОаС 

пОУмзСбС лТСбСгжмьУя вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь кПТПежгПкмО б КзТОїкі, еСзТПйО: йіУоП 
ФлТОбиіккя; ніиія; СніУ; нОаТжзО; йОРУмПТкя; ФУмОкСбзО ОаС УлСТФгО гия ТСебігзж 
лТжТСгкжХ ТПУФТУіб; рОХмО, кОнмСбО/вОеСбО УбПТгиСбжкО, зОТ'єТ пж аФгь-язП ікрП йіУоП 
бжгСаФмзФ лТжТСгкжХ ТПУФТУіб; УзиОг ОаС лТжйісПккя, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия гСУмОбзж 
мСбОТіб, УПТбПТ. 

З йПмСю СлСгОмзФбОккя мПТйік "лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС" бзиюпОє аФгібПиькжР 
йОРгОкпжз, аФгібПиькжР, УзиОгОиькжР ОаС йСкмОдкжР Са'єзм пж лСб'яеОкФ е кжйж кОвиягСбФ 
гіяиькіУмь, язсС мТжбОиіУмь ТСаім, лСб'яеОкО е мОзжй йОРгОкпжзСй, Са'єзмСй пж гіяиькіУмю, 
лПТПбжсФє ріУмь йіУяоіб; кОгОккя лСУиФв кПТПежгПкмСй (зТій лСУиФв е кОгОккя лПТУСкОиФ), 
Ф мСйФ пжУиі зСкУФиьмОоіРкжХ, пПТПе УлібТСаімкжзіб ОаС ікржР лПТУСкОи, кОРкямжР кжй гия 
мОзжХ оіиПР, ОиП язсС мОзО гіяиькіУмь лТСбОгжмьУя (б ТОйзОХ СгкСвС лТСПзмФ ОаС лТСПзмФ, 
сС лСб'яеОкжР е кжй) б КзТОїкі лТСмявСй лПТіСгФ ОаС лПТіСгіб, еОвОиькО мТжбОиіУмь язжХ 
УмОкСбжмь аіиьр яз ріУмь йіУяоіб, Ф аФгь-язСйФ гбОкОгоямжйіУяпкСйФ лПТіСгі; ТПежгПкміб, 
язі йОюмь лСбкСбОдПккя: гіямж біг ійПкі бжзиюпкС мОзСвС кПТПежгПкмО (лТСбПгПккя 
лПТПвСбСТіб сСгС УФммєбжХ ФйСб мО/ОаС ФзиОгПккя гСвСбСТіб (зСкмТОзміб) біг ійПкі оьСвС 
кПТПежгПкмО), сС лТжебСгжмь гС бжкжзкПккя Ф оьСвС кПТПежгПкмО ожбіиькжХ лТОб мО 
СаСб'яезіб; мО/ОаС ФмТжйФбОмж (еаПТівОмж) еОлОУж мСбОТіб, сС кОиПдОмь кПТПежгПкмФ, іе 
УзиОгФ язжХ егіРУкюємьУя лСУмОбзО мСбОТФ біг ійПкі кПТПежгПкмО, зТій ТПежгПкміб, сС 
йОюмь УмОмФУ УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя ОаС йжмкСвС иіоПкеіРкСвС УзиОгФ. 

ЙСУміРкжй лТПгУмОбкжомбСй кП є бжзСТжУмОккя аФгібПиь ОаС УлСТФг бжзиюпкС е йПмСю 
еаПТівОккя, гПйСкУмТОоії ОаС гСУмОбзж мСбОТіб пж бжТСаіб, сС кОиПдОмь кПТПежгПкмФ; 
еаПТівОккя еОлОУіб мСбОТіб ОаС бжТСаіб, сС кОиПдОмь кПТПежгПкмФ, бжзиюпкС е йПмСю 
еаПТівОккя ОаС гПйСкУмТОоії; еаПТівОккя еОлОУіб мСбОТіб ОаС бжТСаіб, сС кОиПдОмь 
кПТПежгПкмФ, бжзиюпкС е йПмСю лПТПТСазж ікржй ліглТжєйУмбСй; ФмТжйОккя лСУміРкСвС 
йіУоя гіяиькСУмі бжзиюпкС е йПмСю еОзФлібиі мСбОТіб пж бжТСаіб ОаС гия еажТОккя 
ікнСТйОоії гия кПТПежгПкмО; кОлТОбиПккя Ф ТСелСТягдПккя СУСаж ніежпкжХ СУіа Ф йПдОХ 
бжзСкОккя ФвСг лТС лСУиФвж е кОгОккя лПТУСкОиФ; ФмТжйОккя лСУміРкСвС йіУоя гіяиькСУмі 
бжзиюпкС е йПмСю лТСбОгдПккя гия кПТПежгПкмО аФгь-язСї ікрСї гіяиькСУмі, язО йОє 
лігвСмСбпжР ОаС гСлСйідкжР ХОТОзмПТ". 

604. ЗСТйж ОаеОоФ лПТрСвС ліглФкзмФ 47.1.1 лФкзмФ 47.1 УмОммі 47 оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

ДС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кСТйж ОаеОоФ лПТрСвС ліглФкзмФ 47.1.1 лФкзмФ 47.1 
УмОммі 47 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя б мОзіР ТПгОзоії: 

"47.1.1. юТжгжпкі СУСаж, лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкміб, язі біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ бжекОпПкі лиОмкжзОйж лСгОмзіб, О мОзСд їХ лСУОгСбі СУСаж". 

605. ЗСТйж лФкзмФ 64.5 УмОммі 64 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) 
лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

ДС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кСТйж лФкзмФ 64.5 УмОммі 64 оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя б мОзіР ТПгОзоії: 

"64.5. ЙігУмОбСю гия беяммя кО Саиіз (бкПУПккя ейік, лПТПТПєУмТОоії) бігСзТПйиПкСвС 
лігТСегіиФ ікСеПйкСї зСйлОкії, СТвОкіеОоії, Ф мСйФ пжУиі лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО 
кПТПежгПкмО, є кОиПдкО ОзТПгжмОоія (ТПєУмТОоія, иПвОиіеОоія) мОзСвС лігТСегіиФ кО 
мПТжмСТії КзТОїкж евігкС іе еОзСкСй. 
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Дия беяммя кО Саиіз лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкміб мО бігСзТПйиПкі лігТСегіиж 
ікСеПйкжХ юТжгжпкжХ СУіа еСаСб'яеОкі ебПТкФмжУя лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя їХ 
гПТдОбкСї ТПєУмТОоії (ОзТПгжмОоії, иПвОиіеОоії) б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ ОаС гС лСпОмзФ 
лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, язсС мОзО ТПєУмТОоія кП є СаСб'яезСбСю евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй, гС зСкмТСиююпжХ СТвОкіб еО УбСїй йіУоПекОХСгдПккяй. Веяммя кО Саиіз 
мОзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб егіРУкюємьУя біглСбігкС гС лФкзмФ 64.2 оієї УмОммі. 

К ТОеі бУмОкСбиПккя зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС зСкмТСию 
бПгПккя кПТПежгПкмСй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС кО 
мПТжмСТії КзТОїкж аПе беяммя кО лСгОмзСбжР Саиіз УзиОгОємьУя Озм, язжР кОгУжиОємьУя 
пПТПе зСйлПмПкмкжР СТвОк КзТОїкж гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ ікСеПйкСї гПТдОбж гия 
СТвОкіеОоії еОХСгіб УмявкПккя. 

ЛСТйО еОекОпПкСвС ОзмО еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

К ТОеі СмТжйОккя ікСеПйкСю зСйлОкією ОаС СТвОкіеОоією йОРкСбжХ лТОб кО кПТФХСйіУмь 
ОаС еПйию б КзТОїкі, язі лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю, язсС УлСУіа мО оіиі СмТжйОккя оьСвС 
йОРкО кП лСмТПаФюмь УмбСТПккя мОзСю зСйлОкією (СТвОкіеОоією) бігСзТПйиПкСвС 
лігТСегіиФ ОаС лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО б КзТОїкі, мОзжР кПТПежгПкм 
аПТПмьУя кО Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі еО йіУоПекОХСгдПккяй біглСбігкСвС Са'єзмО 
ліУия лСгОккя мОзжХ гСзФйПкміб: 

еОябж еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

зСлії бжмявФ е мСТвСбПиькСвС, аОкзібУьзСвС ОаС УФгСбСвС ТПєУмТФ, бжгОкСвС б зТОїкі 
ТПєУмТОоії ікСеПйкСї зСйлОкії, СТвОкіеОоії мО иПвОиіеСбОкСвС б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, язсС 
ікрП кП лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО 
ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, сС УФлТСбСгдФємьУя кСмОТіОиькС еОУбігпПкжй лПТПзиОгСй 
ФзТОїкУьзСю йСбСю; 

кСмОТіОиькС еОУбігпПкСї зСлії лТОбСбУмОкСбиюбОиькжХ гСзФйПкміб, язжйж 
лігмбПТгдФємьУя лТОбС биОУкСУмі кО кПТФХСйіУмь ОаС лТОбС биОУкСУмі пж зСТжУмФбОккя 
еПйПиькСю гіиякзСю, бжгОкжХ мО еОТПєУмТСбОкжХ кО ій'я кПТПежгПкмО ФлСбкСбОдПкжйж 
СТвОкОйж КзТОїкж; 

гОкі лТС лТПгУмОбкжзО лиОмкжзО лСгОмзФ". 
606. ЗСТйж ліглФкзмФ 133.2.2 лФкзмФ 133.2 УмОммі 133 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС 

лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 
ДС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кСТйж ліглФкзмФ 133.2.2 лФкзмФ 133.2 УмОммі 133 оьСвС 

КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя б мОзіР ТПгОзоії: 
"133.2.2. лСУміРкі лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкміб, язі СмТжйФюмь гСХСгж іе гдПТПиСй 

лСХСгдПккя е КзТОїкж ОаС бжзСкФюмь ОвПкмУьзі (лТПгУмОбкжоьзі) мО ікрі нФкзоії УмСУСбкС 
мОзжХ кПТПежгПкміб пж їХ еОУкСбкжзіб". 

607. ЗСТйж ліглФкзмФ "П" ліглФкзмФ 141.4.1 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

ДС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кСТйж ліглФкзмФ "П" ліглФкзмФ 141.4.1 лФкзмФ 141.4 
УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя б мОзіР ТПгОзоії: 

"П) лТжаФмСз біг егіРУкПккя СлПТОоіР е лТСгОдФ ОаС ікрСвС бігпФдПккя оіккжХ лОлПТіб, 
гПТжбОмжбіб ОаС ікржХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб, бжекОпПкжР біглСбігкС гС оьСвС ТСегіиФ". 

608. ЗСТйж ліглФкзмФ 141.4.2 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС 
лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

ДС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кСТйж ліглФкзмФ 141.4.2 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС 
КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя б мОзіР ТПгОзоії: 

"141.4.2. КПежгПкм, Ф мСйФ пжУиі ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь, ніежпкО СУСаО, язО 
лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, ОаС УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя (юТжгжпкО СУСаО 
пж ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь), язжР СаТОб УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, ОаС 
лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС кПТПежгПкмО, сС егіРУкююмь кО зСТжУмь кПТПежгПкмО ОаС 
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ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж (зТій лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО кПТПежгПкмО кО мПТжмСТії 
КзТОїкж) аФгь-язФ бжлиОмФ е гСХСгФ е гдПТПиСй РСвС лСХСгдПккя е КзТОїкж, СмТжйОкСвС 
мОзжй кПТПежгПкмСй біг лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі (Ф мСйФ пжУиі кО ТОХФкзж 
кПТПежгПкмО, сС бПгФмьУя б кОоіСкОиькіР бОиюмі), ФмТжйФюмь лСгОмСз е мОзжХ гСХСгіб, 
еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмі 141.4.1 оьСвС лФкзмФ, еО УмОбзСю б ТСейіТі 15 бігУСмзіб (зТій гСХСгіб, 
еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ 141.4.4 - 141.4.6 мО 141.4.11 оьСвС лФкзмФ) їХ УФйж мО еО їХ ТОХФкСз, 
язжР УлиОпФємьУя гС аюгдПмФ ліг пОУ мОзСї бжлиОмж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС 
лСиСдПккяйж йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж е зТОїкОйж ТПежгПкоії СУіа, кО зСТжУмь язжХ 
егіРУкююмьУя бжлиОмж, сС кОаТОиж пжккСУмі". 

609. ЗСТйж ОаеОоФ лПТрСвС ліглФкзмФ 141.4.4 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

ДС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кСТйж ОаеОоФ лПТрСвС ліглФкзмФ 141.4.4 лФкзмФ 141.4 
УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя б мОзіР ТПгОзоії: 

"141.4.4. ЛФйО нТОХмФ, сС УлиОпФємьУя кПТПежгПкмФ ТПежгПкмСй, Ф мСйФ пжУиі ніежпкСю 
СУСаСю - ліглТжєйоПй, ніежпкСю СУСаСю, язО лТСбОгжмь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, 
ОаС УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя (юТжгжпкСю СУСаСю пж ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй), 
язжР СаТОб УлТСсПкФ УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя еО гСвСбСТОйж нТОХмФ, СлСгОмзСбФємьУя еО 
УмОбзСю 6 бігУСмзіб Ф гдПТПиО бжлиОмж мОзжХ гСХСгіб еО ТОХФкСз ожХ гСХСгіб. ЙТж оьСйФ". 

6010. ЗСТйж ОаеОоФ лПТрСвС ліглФкзмФ 141.4.5 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

ДС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кСТйж ОаеОоФ лПТрСвС ліглФкзмФ 141.4.5 лФкзмФ 141.4 
УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя б мОзіР ТПгОзоії: 

"141.4.5. ЛмТОХСбжзж ОаС ікрі ТПежгПкмж, Ф мСйФ пжУиі ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, ніежпкі 
СУСаж, язі лТСбОгямь кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, ОаС УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя 
(юТжгжпкі СУСаж пж ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі), язі СаТОиж УлТСсПкФ УжУмПйФ 
СлСгОмзФбОккя, язі егіРУкююмь УмТОХСбі лиОмПді (УмТОХСбі бкПУзж, УмТОХСбі лТПйії) мО 
УмТОХСбі бжлиОмж (УмТОХСбі бігрзСгФбОккя) Ф йПдОХ гСвСбСТіб УмТОХФбОккя ОаС 
лПТПУмТОХФбОккя Тжежзіб, Ф мСйФ пжУиі УмТОХФбОккя джммя кО зСТжУмь кПТПежгПкміб, 
еСаСб'яеОкі СлСгОмзСбФбОмж УФйж, сС лПТПТОХСбФюмьУя, мОзжй пжкСй". 

6011. ЗСТйж ліглФкзмФ 141.4.7 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС 
лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 ТСзФ. 

ДС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ бзиюпкС кСТйж ліглФкзмФ 141.4.7 лФкзмФ 141.4 УмОммі 141 оьСвС 
КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя б мОзіР ТПгОзоії: 

"141.4.7. ЛФйж лТжаФмзіб кПТПежгПкміб, язі лТСбОгямь УбСю гіяиькіУмь кО мПТжмСТії 
КзТОїкж пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС, СлСгОмзСбФюмьУя б еОвОиькСйФ лСТягзФ. ЙТж 
оьСйФ мОзП лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС лТжТібкюємьУя е йПмСю СлСгОмзФбОккя гС лиОмкжзО 
лСгОмзФ, язжР лТСбОгжмь УбСю гіяиькіУмь кПеОиПдкС біг мОзСвС кПТПежгПкмО. 

К ТОеі язсС кПТПежгПкм лТСбОгжмь УбСю гіяиькіУмь б КзТОїкі мО еО її йПдОйж і лТж оьСйФ 
кП бжекОпОє лТжаФмСз біг УбСєї гіяиькСУмі, сС бПгПмьУя кжй пПТПе лСУміРкП 
лТПгУмОбкжомбС б КзТОїкі, УФйО лТжаФмзФ, сС лігиявОє СлСгОмзФбОккю б КзТОїкі, 
бжекОпОємьУя кО лігУмОбі УзиОгПккя кПТПежгПкмСй СзТПйСвС аОиОкУФ нікОкУСбС-
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, лСвСгдПкСвС е зСкмТСиююпжй СТвОкСй еО йіУоПекОХСгдПккяй 
лСУміРкСвС лТПгУмОбкжомбО, е ФТОХФбОккяй бжйСв, бжекОпПкжХ УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі кПйСдижбСУмі бжекОпжмж рияХСй лТяйСвС лігТОХФбОккя лТжаФмСз, СмТжйОкжР 
кПТПежгПкмОйж е гдПТПиСй РСвС лСХСгдПккя е КзТОїкж, СлСгОмзСбФбОкжР лТжаФмСз 
бжекОпОємьУя зСкмТСиююпжй СТвОкСй яз Тіекжоя йід гСХСгСй мО бжмТОмОйж, бжекОпПкжйж 
рияХСй еОУмСУФбОккя гС УФйж СмТжйОкСвС гСХСгФ зСПніоієкмО 0,7 е ФТОХФбОккяй бжйСв, 
бжекОпПкжХ УмОммПю 39 оьСвС КСгПзУФ. 

61. ДС 1 Уіпкя 2021 ТСзФ ТПєУмТОмСТж ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкі 
ТПєУмТОмСТж ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР кП еОУмСУСбФюмьУя лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ 
гТФвСї - пПмбПТмСї вТФл (ніежпкжйж СУСаОйж - ліглТжєйояйж) кПеОиПдкС біг СаТОкСвС бжгФ 
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гіяиькСУмі, СаУяв гСХСгФ язжХ лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ кП лПТПбжсФє 1000000 вТжбПкь, 
зТій мжХ, язі егіРУкююмь: 

 ТПОиіеОоію мПХкіпкС УзиОгкжХ лСаФмСбжХ мСбОТіб, сС лігиявОюмь вОТОкміРкСйФ 
ТПйСкмФ; 

 ТПОиіеОоію иізОТУьзжХ еОУСаіб мО бжТСаіб йПгжпкСвС лТжекОпПккя. 
З 1 Уіпкя 2021 ТСзФ гС 1 Уіпкя 2022 ТСзФ ТПєУмТОмСТж ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС 

лТСвТОйкі ТПєУмТОмСТж ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР кП еОУмСУСбФюмьУя лиОмкжзОйж єгжкСвС 
лСгОмзФ гТФвСї - пПмбПТмСї вТФл (ніежпкжйж СУСаОйж - ліглТжєйояйж), СаУяв гСХСгФ язжХ 
лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ кП лПТПбжсФє СаУявФ гСХСгФ, сС кП лПТПбжсФє 220 ТСейіТіб 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, 
кПеОиПдкС біг СаТОкСвС бжгФ гіяиькСУмі, зТій мжХ, язі егіРУкююмь: 

 ОаеОо л'ямжР бжзиюпПкС; 
 ТПОиіеОоію мПХкіпкС УзиОгкжХ лСаФмСбжХ мСбОТіб, сС лігиявОюмь вОТОкміРкСйФ 

ТПйСкмФ; 
 ТПОиіеОоію иізОТУьзжХ еОУСаіб, бжТСаіб йПгжпкСвС лТжекОпПккя мО кОгОккя лиОмкжХ 

лСУиФв Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я; 
 ТПОиіеОоію юбПиіТкжХ мО лСаФмСбжХ бжТСаіб е гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, гСТСвСоіккСвС 

зОйіккя, гСТСвСоіккСвС зОйіккя СТвОкСвПккСвС ФмбСТПккя мО кОлібгСТСвСоіккСвС 
зОйіккя. 

 ОаеОо гПб'ямжР бжзиюпПкС; 
 ОаеОо гПУямжР бжзиюпПкС; 
 ОаеОо СгжкОгоямжР бжзиюпПкС; 
 ОаеОо гбОкОгоямжР бжзиюпПкС; 
 ОаеОо мТжкОгоямжР бжзиюпПкС. 

К ТОеі лПТПбжсПккя лиОмкжзСй єгжкСвС лСгОмзФ гТФвСї - пПмбПТмСї вТФл (ніежпкСю 
СУСаСю - ліглТжєйоПй) б зОиПкгОТкСйФ ТСоі СаУявФ гСХСгФ, сС кП лПТПбжсФє 220 ТСейіТіб 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО 1 Уіпкя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) ТСзФ, 
еОУмСУФбОккя ТПєУмТОмСТО ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкСвС ТПєУмТОмСТО 
ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР гия мОзСвС лиОмкжзО єгжкСвС лСгОмзФ є СаСб'яезСбжй. 
ЗОУмСУФбОккя ТПєУмТОмСТО ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР мО/ОаС лТСвТОйкСвС ТПєУмТОмСТО 
ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО лПТрСвС йіУяоя збОТмОиФ, 
кОУмФлкСвС еО бжкжзкПккяй мОзСвС лПТПбжсПккя, мО лТСгСбдФємьУя б ФУіХ кОУмФлкжХ 
лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ лТСмявСй ТПєУмТОоії УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя яз лиОмкжзО єгжкСвС 
лСгОмзФ. 

62. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2020 ТСзФ, зСрмж, сС кОгХСгямь кО лСмСпкжР ТОХФкСз 
лФаиіпкСвС ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО "КзТкОнмО", бігзТжмжР біглСбігкжй СТвОкСй, сС 
егіРУкює зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, Ф лТСоПУі лТСбПгПккя 
беОєйСТСеТОХФкзіб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 31 УмОммі 14 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ДПТдОбкжР 
аюгдПм КзТОїкж кО 2020 Тіз", мО лігиявОюмь лПТПТОХФбОккю гС УлПоіОиькСвС нСкгФ 
гПТдОбкСвС аюгдПмФ евігкС е лФкзмОйж 11 - 13 УмОммі 11 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ДПТдОбкжР 
аюгдПм КзТОїкж кО 2020 Тіз", бжзСТжУмСбФюмьУя бжзиюпкС гия лСвОрПккя лСгОмзСбСвС 
аСТвФ лФаиіпкСвС ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО "КзТкОнмО", б мСйФ пжУиі ТПУмТФзмФТжеСбОкСвС 
ОаС ТСеУмТСпПкСвС (бігУмТСпПкСвС) (е ФТОХФбОккяй рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР, лПкі мО 
лТСоПкміб, кОТОХСбОкжХ мО/ОаС мОзжХ, сС лігиявОюмь кОТОХФбОккю кО УФйФ оьСвС аСТвФ), О 
мОзСд бжекОпПкжХ зСкмТСиююпжй СТвОкСй рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР мО лПкі, 
кОТОХСбОкжХ Ф еб'яезФ е кПУбСєпОУкСю УлиОмСю лСгОмзіб, сС екОХСгямьУя б лТСоПгФТі 
УФгСбСвС ОаС гСУФгСбСвС (ОгйікіУмТОмжбкСвС) СУзОТдПккя, б лСТягзФ, еОмбПТгдПкСйФ 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

62. КУмОкСбжмж, сС гия оіиПР еОУмСУФбОккя ліглФкзмФ 351.8 УмОммі 351 оьСвС КСгПзУФ 
бТОХСбФюмьУя УФйж лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ лиОмкжзСй лСгОмзіб вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь і лПкі, сС бжкжзиж, еО гОкжйж зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2021 
ТСзФ. 
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63. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, мО 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
ікбПУмжоіРкФ лСиімжзФ, егіРУкююмь ОбмСйОмжпкжР Сайік ікнСТйОоією, сС йіУмжмьУя / йОє 
йіУмжмжУя б ТПєУмТі ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж, б мСйФ пжУиі сСгС 
кОгОкСвС біглСбігкС гС лФкзмФ 76 лігТСегіиФ 2 оьСвС ТСегіиФ ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя 
лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь, б СаУяеі мО лСТягзФ, бжекОпПкжХ оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, еО 
лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ ікбПУмжоіРкФ лСиімжзФ. 

64. КУмОкСбжмж, сС лПТржй ТСзСй, еО язжР бжекОпОємьУя йікійОиькП лСгОмзСбП 
еСаСб'яеОккя, є 2022 Тіз. 

65. КУмОкСбжмж, сС рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі УмОммПю 123 оьСвС КСгПзУФ, лТж 
бжекОпПккі лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лиОмкжзіб лСгОмзіб е ФТОХФбОккяй йікійОиькСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еО 2022 Тіз, О мОзСд рмТОнкі УОкзоії, лПТПгаОпПкі УмОммПю 124 
оьСвС КСгПзУФ еО кПУбСєпОУкФ УлиОмФ ФевСгдПкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО 
гСХСгж ніежпкжХ СУіа, ТСеТОХСбОкСвС зСкмТСиююпжй СТвОкСй е ФТОХФбОккяй еОвОиькСвС 
йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еО 2022 Тіз, кП еОУмСУСбФюмьУя. 

66. КУмОкСбжмж, сС лТж СапжУиПккі Тіекжоі йід УФйСю еОвОиькСвС йікійОиькСвС 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО еОвОиькСю УФйСю УлиОпПкжХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб мО 
бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз еО 2022 Тіз гС еОвОиькСї УФйж УлиОпПкжХ лСгОмзіб, 
еаСТіб, лиОмПдіб мО бжмТОм кО СТПкгФ еПйПиькжХ гіиякСз, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 141.9.2, 
141.9.3 лФкзмФ 141.9 УмОммі 141, лФкзмФ 177.15 УмОммі 177, лФкзміб 2971.2, 2971.3, 2971.4, 2971.5 
УмОммі 2971 оьСвС КСгПзУФ, бзиюпОюмьУя УФйж лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, УлиОпПкжХ Ф 2021 
ТСоі б ТОХФкСз лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е ожХ лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб 2022 ТСзФ. 

67. МжйпОУСбС, гия ТСеТОХФкзФ йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еО 2022 мО 2023 
лСгОмзСбі (ебімкі) ТСзж зСПніоієкм "К", бжекОпПкжР Ф ліглФкзмОХ 381.1.1 і 381.1.2 УмОммі 381 
оьСвС КСгПзУФ, еОУмСУСбФємьУя іе екОпПккяй 0,04. 

68. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2037 ТСзФ, гия лиОмкжзіб лСгОмзіб, язі 
біглСбігОюмь СгкСпОУкС мОзжй зТжмПТіяй: 

ФмбСТПкі б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ ліУия 1 Уіпкя 2022 ТСзФ; 
йіУоПй лСгОмзСбСї ОгТПУж мО йіУоПй егіРУкПккя гіяиькСУмі язжХ є бжзиюпкС мОзі 

кОУПиПкі лФкзмж: 
 й. ЗСбСбСижкУьз ВСижкУьзСї СаиОУмі, 
 й. ВФвиПгОТ ДСкПоьзСї СаиОУмі, 
 й. МСТПоьз ДСкПоьзСї СаиОУмі, 
 й. ЖжТкСвТОг ДСкПоьзСї СаиОУмі, 
 й. ЙжУжпОкУьз ЙФвОкУьзСї СаиОУмі, 
 й. ЙТжбіиия ЙФвОкУьзСї СаиОУмі, 
 й. НПТбСкСвТОг ЙьбібУьзСї СаиОУмі, 
 й. КзТОїкУьз ДСкПоьзСї СаиОУмі, 
 УПижсП МСрзібзО ЛєбєТСгСкПоьзСвС ТОРСкФ ЙФвОкУьзСї СаиОУмі, 
 й. ЛПижгСбП ДСкПоьзСї СаиОУмі, 
 й. КСгжкУьзП ДСкПоьзСї СаиОУмі, 
 й. ЙТжбіиия ЙФвОкУьзСї СаиОУмі, 
 й. ЗСбСгТФдПУьз ЙФвОкУьзСї СаиОУмі, 
 УПиС ЖПджТіппя НПТбСкСвТОгУьзСвС ТОРСкФ ЙьбібУьзСї СаиОУмі, 
 УПиС ЛіиПоь НПТбСкСвТОгУьзСвС ТОРСкФ ЙьбібУьзСї СаиОУмі, 
 УПиС ГиФХіб НПТбСкСвТОгУьзСвС ТОРСкФ ЙьбібУьзСї СаиОУмі, 
 й. ГіТкжз ДСкПоьзСї СаиОУмі, 
 й. ЗСиСмП ЙФвОкУьзСї СаиОУмі, 
 й. ГіТУьзП ЙФвОкУьзСї СаиОУмі, 
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 й. ЗСбСвТСгібзО ДСкПоьзСї СаиОУмі, 
 й. ЙСзТСбУьз ДСкПоьзСї СаиОУмі; 

СУкСбкжй бжгСй гіяиькСУмі язжХ є гіяиькіУмь Ф лПТПТСакіР лТСйжУиСбСУмі (вТФлО 10, зиОУ 
11.06, 11.07 вТФлО 11, вТФлО 13 - 18, вТФлО 20 - 27, зиОУ 29.3 вТФлО 29, зиОУ 30.1 - 30.4, 30.92, 
30.99 вТФлО 30, вТФлО 31 - 33 УПзоії C КВДД ДК 009-2010); 

кП йОюмь бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб, гСпіТкіХ ліглТжєйУмб, лТПгУмОбкжомб мО ніиіР; 
лжмСйО бОвО гСХСгФ, СмТжйОкСвС УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії 

биОУкСвС бжТСакжомбО мО лТСгФзміб її лПТПТСазж, Ф еОвОиькіР УФйі РСвС гСХСгФ лТСмявСй 
ебімкСвС лПТіСгФ УмОкСбжмь лСкОг 90 бігУСмзіб; 

УФйО ТіпкСвС гСХСгФ (еО бжТОХФбОккяй кПлТяйжХ лСгОмзіб), бжекОпПкСвС еО лТОбжиОйж 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ еО СУмОккіР ТіпкжР ебімкжР лПТіСг, кП лПТПбжсФє 40 йіиьРСкіб 
вТжбПкь; 

УПТПгкьССаиізСбО зіиьзіУмь лТОоібкжзіб лТСмявСй ебімкСвС лПТіСгФ УмОкСбжмь кП йПкрП 
10 СУіа; 

бжТСакжпі лСмФдкСУмі ТСемОрСбОкі бжзиюпкС кО мПТжмСТії кОУПиПкжХ лФкзміб, еОекОпПкжХ 
Ф оьСйФ лФкзмі, УлТОбияккя лСгОмзіб і еаСТіб егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, 
бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй. 

Дія оьСвС лФкзмФ кП лСржТюємьУя кО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі ФмбСТПкі ліУия 1 Уіпкя 
2022 ТСзФ рияХСй ТПСТвОкіеОоії (лСгіиФ, бжгіиПккя), лСгОмзСбСю ОгТПУСю язжХ є ікрі, кід 
еОекОпПкі Ф оьСйФ лФкзмі, кОУПиПкі лФкзмж, ОаС егіРУкююмь УбСю гіяиькіУмь е бжТСакжомбО 
мСбОТіб Ф ікржХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ. 

ЯзсС лиОмкжзж лСгОмзФ, язі еОУмСУСбФюмь кСТйж оьСвС лФкзмФ, Ф аФгь-язСйФ ебімкСйФ 
лПТіСгі гСУявиж лСзОекжзіб, е язжХ ХСпО а Сгжк кП біглСбігОє зТжмПТіяй, еОекОпПкжй Ф 
оьСйФ лФкзмі, мС мОзі лиОмкжзж лСгОмзіб еСаСб'яеОкі лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО лПТрСвС 
йіУяоя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, б язСйФ бігаФиОУь мОзО кПбіглСбігкіУмь, 
кОТОХСбФбОмж мО УлиОпФбОмж лСгОмзж Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ. 

68.1. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2037 ТСзФ, ебіиькяємьУя біг СлСгОмзФбОккя лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб - УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС кСТй оьСвС лФкзмФ. 

ЙТж оьСйФ, язсС лиОмкжз лСгОмзФ Ф аФгь-язСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі кП 
біглСбігОє ХСпО а СгкСйФ зТжмПТію, еОекОпПкСйФ Ф оьСйФ лФкзмі, мС мОзжР лиОмкжз лСгОмзФ 
еСаСб'яеОкжР лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО лПТрСвС йіУяоя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, б 
язСйФ бігаФиОУь мОзО кПбіглСбігкіУмь, кОТОХСбФбОмж мО УлиОпФбОмж лСгОмСз кО лТжаФмСз 
ліглТжєйУмб Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю лФкзмСй 136.1 УмОммі 136 
оьСвС КСгПзУФ. 

68.2. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2037 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії: 

іе ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ СаиОгкОккя мО 
зСйлиПзмФюпжХ, сС ббСеямьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі біглСбігОюмь зТжмПТіяй, 
бжекОпПкжй ожй лФкзмСй, бжзиюпкС гия бжзСТжУмОккя Ф биОУкіР бжТСакжпіР гіяиькСУмі мО 
зиОУжнізФюмьУя еО мОзжйж мСбОТкжйж лігзОмПвСТіяйж евігкС е ККМ ЗДД: 

6902 10 00 00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00; 8402 11 00 00; 8402 12 00 00; 8402 19 10 00; 
8402 19 90 00; 8402 20 00 00; 8405 10 00 00; 8416 20 80 00; 8417 10 00 00; 8417 20 10 00; 8417 
20 90 00; 8417 80 30 00; 8417 80 50 00; 8417 80 70 00; 8418 69 00 90; 8419 31 00 00; 8419 32 00 
00; 8419 39 00 10; 8419 39 00 90; 8419 40 00 00; 8419 60 00 00; 8419 89 10 00; 8419 89 30 00; 
8419 89 98 00; 8420 10 10 00; 8420 10 30 00; 8420 10 89 10; 8420 10 81 00; 8420 10 89 90; 8421 
11 00 00; 8421 19 70 90; 8421 21 00 00; 8421 39 15 20; 8421 39 25 00; 8421 39 15 59; 8421 39 35 
90; 8421 39 15 91; 8421 39 85 10; 8421 39 15 99; 8421 39 85 90; 8422 20 00 00; 8422 30 00 10; 
8422 30 00 91; 8422 30 00 99; 8422 40 00 10; 8422 40 00 90; 8423 20 10 00; 8423 20 90 00; 8423 
30 10 00; 8423 30 90 00; 8423 81 21 00; 8423 81 80 00; 8423 81 23 00; 8423 81 29 00; 8423 82 20 
90; 8423 82 81 00; 8423 82 20 10; 8423 82 89 10; 8423 82 89 90; 8423 89 20 00; 8423 89 80 00; 
8424 82 10 00; 8424 49 10 00; 8424 82 90 10; 8424 49 90 00; 8424 82 90 90; 8424 89 40 00; 8424 
89 70 00; 8426 20 00 00; 8426 30 00 00; 8428 20 20 00; 8428 20 80 00; 8428 31 00 00; 8428 32 00 
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00; 8428 33 00 00; 8428 39 20 00; 8428 39 90 00; 8428 90 71 00; 8428 90 79 00; 8428 90 90 00; 
8430 10 00 00; 8430 31 00 00; 8430 39 00 00; 8430 41 00 00; 8430 49 00 00; 8430 50 00 00; 8430 
61 00 00; 8430 69 00 00; 8434 10 00 00; 8434 20 00 00; 8435 10 00 00; 8436 10 00 00; 8436 21 00 
00; 8436 29 00 10; 8436 29 00 90; 8436 80 10 00; 8436 80 90 00; 8437 10 00 00; 8437 80 00 00; 
8438 10 10 00; 8438 10 90 00; 8438 20 00 00; 8438 30 00 00; 8438 40 00 00; 8438 50 00 00; 8438 
60 00 00; 8438 80 10 00; 8438 80 91 00; 8438 80 99 00; 8439 10 00 00; 8439 20 00 00; 8439 30 00 
00; 8440 10 10 00; 8440 10 20 00; 8440 10 30 00; 8440 10 40 00; 8440 10 90 00; 8441 10 10 00; 
8441 10 20 00; 8441 10 30 00; 8441 10 70 00; 8441 20 00 00; 8441 30 00 00; 8441 40 00 00; 8441 
80 00 00; 8443 11 00 00; 8443 12 00 00; 8443 13 10 00; 8443 13 31 00; 8443 13 35 00; 8443 13 39 
00; 8443 13 90 00; 8443 14 00 00; 8443 15 00 00; 8443 16 00 00; 8443 17 00 00; 8443 19 20 00; 
8443 19 40 00; 8443 19 70 00; 8444 00 10 00; 8444 00 90 00; 8445 11 00 00; 8445 12 00 00; 8445 
13 00 00; 8445 19 00 00; 8445 20 00 00; 8445 30 00 00; 8445 40 00 00; 8445 90 00 00; 8446 10 00 
00; 8446 21 00 00; 8446 29 00 00; 8446 30 00 00; 8447 11 00 00; 8447 12 00 00; 8447 20 20 00; 
8447 20 80 00; 8447 90 00 00; 8449 00 00 00; 8451 10 00 00; 8451 21 00 00; 8451 29 00 00; 8451 
30 00 00; 8451 40 00 00; 8451 50 00 00; 8451 80 10 00; 8451 80 30 00; 8451 80 80 00; 8452 21 00 
00; 8452 29 00 00; 8453 10 00 00; 8453 20 00 00; 8453 80 00 00; 8454 10 00 10; 8454 10 00 90; 
8454 20 00 00; 8454 30 10 00; 8454 30 90 00; 8455 10 00 00; 8455 21 00 00; 8455 22 00 00; 8456 
11 10 00; 8456 11 90 00; 8456 12 10 00; 8456 12 90 00; 8456 20 00 00; 8456 30 11 00; 8456 30 19 
00; 8456 30 90 00; 8456 40 00 00; 8456 50 00 00; 8456 90 00 00; 8457 10 10 00; 8457 10 90 00; 
8457 20 00 00; 8457 30 10 00; 8457 30 90 00; 8458 11 20 00; 8458 11 41 00; 8458 11 49 00; 8458 
11 80 00; 8458 19 00 10; 8458 19 00 90; 8458 91 20 00; 8458 91 80 00; 8458 99 00 00; 8459 10 00 
00; 8459 21 00 00; 8459 29 00 00; 8459 31 00 00; 8459 39 00 00; 8459 41 00 00; 8459 49 00 00; 
8459 51 00 00; 8459 59 00 00; 8459 61 10 00; 8459 61 90 00; 8459 69 10 00; 8459 69 90 00; 8459 
70 00 00; 8460 12 00 10; 8460 19 00 00; 8460 23 00 00; 8460 22 00 00; 8460 24 00 00; 8460 29 10 
00; 8460 29 90 00; 8460 31 00 00; 8460 39 00 00; 8460 40 10 10; 8460 40 10 90; 8460 40 90 00; 
8460 90 00 10; 8460 12 00 90; 8460 90 00 90; 8461 20 00 00; 8461 30 10 00; 8461 30 90 00; 8461 
40 11 00; 8461 40 19 00; 8461 40 31 00; 8461 40 39 00; 8461 40 71 00; 8461 40 79 00; 8461 40 90 
00; 8461 50 11 00; 8461 50 19 00; 8461 50 90 00; 8461 90 00 00; 8462 10 10 00; 8462 10 90 00; 
8462 21 10 00; 8462 21 80 00; 8462 29 10 00; 8462 29 91 00; 8462 29 98 00; 8462 31 00 00; 8462 
39 10 00; 8462 39 91 00; 8462 39 99 00; 8462 41 10 00; 8462 41 90 00; 8462 49 10 00; 8462 49 90 
00; 8462 91 20 00; 8462 91 80 00; 8462 99 20 00; 8462 99 80 00; 8463 10 10 00; 8463 10 90 00; 
8463 20 00 00; 8463 30 00 00; 8463 90 00 00; 8464 10 00 00; 8464 20 11 00; 8464 20 19 00; 8464 
20 80 00; 8464 90 00 00; 8465 10 10 00; 8465 10 90 00; 8465 91 10 00; 8465 91 20 00; 8465 20 00 
10; 8465 91 90 00; 8465 92 00 00; 8465 20 00 20; 8465 93 00 00; 8465 20 00 30; 8465 20 00 40; 
8465 94 00 00; 8465 20 00 51; 8465 95 00 10; 8465 20 00 59; 8465 95 00 90; 8465 20 00 70; 8465 
96 00 00; 8465 99 00 10; 8465 20 00 90; 8465 99 00 90; 8468 20 00 00; 8468 80 00 00; 8474 10 00 
00; 8474 20 00 00; 8474 31 00 00; 8474 32 00 00; 8474 39 00 00; 8474 80 10 00; 8474 80 90 00; 
8475 10 00 00; 8475 21 00 00; 8475 29 00 00; 8477 10 00 00; 8477 20 00 00; 8477 30 00 00; 8477 
40 00 00; 8477 51 00 00; 8477 59 10 10; 8477 59 10 90; 8477 59 80 00; 8477 80 11 00; 8477 80 19 
00; 8477 80 91 00; 8477 80 93 00; 8477 80 95 00; 8477 80 99 00; 8478 10 00 00; 8479 20 00 00; 
8479 30 10 00; 8479 30 90 00; 8479 40 00 00; 8479 50 00 00; 8479 60 00 00; 8479 81 00 00; 8479 
82 00 00; 8479 89 30 00; 8479 89 60 10; 8479 89 60 90; 8479 89 70 00; 8479 89 97 10; 8479 89 97 
20; 8479 89 97 30; 8479 89 97 50; 8480 10 00 00; 8480 20 00 00; 8480 30 10 00; 8480 30 90 00; 
8480 41 00 00; 8480 49 00 00; 8480 50 00 00; 8480 60 00 00; 8480 71 00 10; 8480 71 00 90; 8480 
79 00 00; 8486 10 00 00; 8486 20 00 10; 8486 20 00 90; 8486 30 00 10; 8486 30 00 30; 8486 30 00 
50; 8486 30 00 91; 8486 30 00 99; 8486 40 00 00; 8502 12 00 90; 8502 13 20 90; 8502 13 40 90; 
8502 13 80 90; 8502 20 40 90; 8502 20 60 90; 8502 20 80 90; 8502 31 00 00; 8502 39 20 90; 8502 
39 80 90; 8502 40 00 90; 8504 21 00 00; 8504 22 10 00; 8504 22 90 00; 8504 23 00 00; 8504 34 00 
00; 8504 50 20 90; 8504 50 95 90; 8514 10 10 00; 8514 10 80 00; 8514 20 10 00; 8514 20 80 00; 
8514 30 80 10; 8514 30 20 00; 8514 30 80 90; 8514 40 00 00; 8515 11 00 00; 8515 19 10 00; 8515 
19 90 00; 8515 21 00 00; 8515 29 00 00; 8515 31 00 00; 8515 39 13 00; 8515 39 18 00; 8515 39 90 
00; 8515 80 10 00; 8515 80 90 00; 8537 10 10 00; 8537 10 91 00; 8537 10 95 00; 8537 10 98 90; 
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8537 20 91 00; 8537 20 99 00; 8543 10 00 00; 8543 20 00 00; 8543 30 40 00; 8543 30 70 00; 9011 
10 10 00; 9011 10 90 00; 9011 20 10 00; 9011 20 90 00; 9011 80 00 00; 9012 10 10 00; 9012 10 90 
00; 9013 20 00 00; 9013 80 20 00; 9013 80 30 00; 9013 80 90 00; 9024 10 20 10; 9024 10 40 10; 
9024 10 80 00; 9024 10 20 90; 9024 10 40 90; 9024 80 11 00; 9024 80 19 00; 9024 80 90 00; 9030 
10 00 00; 9030 20 00 00; 9030 31 00 00; 9030 32 00 00; 9030 33 20 00; 9030 33 30 00; 9030 33 80 
00; 9030 39 00 00; 9030 40 00 00; 9030 82 00 00; 9030 84 00 00; 9030 89 30 00; 9030 89 90 00; 
9031 10 00 00; 9031 20 00 00; 9031 41 00 00; 9031 49 10 00; 9031 49 90 00; 9031 80 20 10; 9031 
80 20 20; 9031 80 80 00; 9031 80 20 90; 9032 10 20 00; 9032 10 80 00; 9032 20 00 00; 9032 81 00 
00; 9032 89 00 00; 7309 00 59 00; 8517 61 00 00; 8517 62 00 00; 8517 70 00 90; 8517 70 00 19; 
8507 20 80 90; 8471 41 00 00; 8471 49 00 00; 8471 70 50 00; 8504 40 30 00. 

ЙСТягСз ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію мОзжХ мСбОТіб бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 

е лСУмОпОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі біглСбігОюмь 
зТжмПТіяй, бжекОпПкжй ожй лФкзмСй, мСбОТіб биОУкСвС бжТСакжомбО. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТююмьУя кО мСбОТж, сС йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, 
бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй мО/ОаС гПТдОбСю-ОвТПУСТСй сСгС 
КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС ббСеямьУя е мПТжмСТії гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) 
мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй. 

К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя СаиОгкОккя мО зСйлиПзмФюпжХ, ббПеПкжХ кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй ліглФкзмСй, лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР 
еаіиьржмж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО кОУиігзОйж лСгОмзСбСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє 
мОзП лСТФрПккя, кО УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, сС йОиО аФмж УлиОпПкО/кОТОХСбОкО кО 
гОмФ бжкжзкПккя мОзжХ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, О мОзСд УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

68.3. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2037 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю 
еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, бжекОпПкі біглСбігкС гС кСТй 
оьСвС лФкзмФ. 

ЙТж оьСйФ, язсС лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж Ф аФгь-язСйФ 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі кП біглСбігОє ХСпО а СгкСйФ зТжмПТію, еОекОпПкСйФ Ф оьСйФ 
лФкзмі, мС мОзжР лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя бСгж еСаСб'яеОкжР 
лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО лПТрСвС йіУяоя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, б язСйФ 
бігаФиОУь мОзО кПбіглСбігкіУмь, кОТОХСбФбОмж мО УлиОпФбОмж ТПкмкФ лиОмФ еО УлПоіОиькП 
бжзСТжУмОккя бСгж Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ еО УмОбзОйж, бУмОкСбиПкжйж біглСбігкС гС УмОммі 
255 оьСвС КСгПзУФ. 

68.4. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2037 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ТПкмкСю лиОмСю 
еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, бжекОпПкі 
біглСбігкС гС кСТй оьСвС лФкзмФ. 

ЙТж оьСйФ, язсС лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб Ф 
аФгь-язСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі кП біглСбігОє ХСпО а СгкСйФ зТжмПТію, 
еОекОпПкСйФ Ф оьСйФ лФкзмі, мС мОзжР лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя 
иіУСбжХ ТПУФТУіб еСаСб'яеОкжР лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО лПТрСвС йіУяоя лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) лПТіСгФ, б язСйФ бігаФиОУь мОзО кПбіглСбігкіУмь, кОТОХСбФбОмж мО УлиОпФбОмж 
ТПкмкФ лиОмФ еО УлПоіОиькП бжзСТжУмОккя иіУСбжХ ТПУФТУіб Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ еО 
УмОбзОйж, бУмОкСбиПкжйж біглСбігкС гС УмОммі 256 оьСвС КСгПзУФ. 

68.5. МжйпОУСбС, гС 1 Уіпкя 2037 ТСзФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лиОмСю еО еПйию 
(еПйПиькСвС лСгОмзФ мО СТПкгкСї лиОмж еО еПйПиькі гіиякзж гПТдОбкСї і зСйФкОиькСї 
биОУкСУмі) УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, бжекОпПкі біглСбігкС гС кСТй оьСвС лФкзмФ, еО 
еПйПиькі гіиякзж, язі екОХСгямьУя Ф биОУкСУмі мО/ОаС зСТжУмФбОккі мОзжХ УФа'єзміб, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя мОзжйж лиОмкжзОйж лиОмж еО еПйию гия лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі. 

ЙТж оьСйФ, язсС лиОмкжз лиОмж еО еПйию Ф аФгь-язСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі 
кП біглСбігОє ХСпО а СгкСйФ зТжмПТію, еОекОпПкСйФ Ф оьСйФ лФкзмі, мС мОзжР лиОмкжз лиОмж 
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еО еПйию еСаСб'яеОкжР лСпжкОюпж е лПТрСвС пжУиО лПТрСвС йіУяоя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) 
лПТіСгФ, б язСйФ бігаФиОУь мОзО кПбіглСбігкіУмь, кОТОХСбФбОмж мО УлиОпФбОмж лиОмФ еО 
еПйию Ф еОвОиькСйФ лСТягзФ еО УмОбзОйж, бУмОкСбиПкжйж біглСбігкС гС УмОмПР 274, 277 і 
288 оьСвС КСгПзУФ. 

ЯзсС еПйПиькі гіиякзж, язі екОХСгямьУя Ф биОУкСУмі мО/ОаС зСТжУмФбОккі УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС кСТй оьСвС лФкзмФ, мО/ОаС СзТПйі аФгібиі, 
УлСТФгж ОаС їХ пОУмжкж, сС екОХСгямьУя кО ожХ еПйПиькжХ гіиякзОХ, кОгОюмьУя б СТПкгФ 
(кОРй, лСежпзФ) ікржй ніежпкжй мО юТжгжпкжй СУСаОй, лиОмО еО еПйию еО мОзі еПйПиькі 
гіиякзж мО еПйПиькі гіиякзж ліг мОзжйж аФгібияйж (їХ пОУмжкОйж) УлиОпФємьУя кО еОвОиькжХ 
лігУмОбОХ. 

69. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, кО лПТіСг гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ 
кО мПТжмСТії КзТОїкж, ббПгПкСвС КзОеСй ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ 
б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 
июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, УлТОбияккя лСгОмзіб і еаСТіб егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй 
СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі. 

69.1. К ТОеі бігУФмкСУмі Ф лиОмкжзО лСгОмзіб йСдижбСУмі УбСєпОУкС бжзСкОмж УбіР 
лСгОмзСбжР СаСб'яеСз сСгС гСмТжйОккя мПТйікіб УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб, лСгОккя 
ебімкСУмі мО/ОаС гСзФйПкміб (лСбігСйиПкь), Ф мСйФ пжУиі лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 39 і 392, 
лФкзмСй 46.2 УмОммі 46 оьСвС КСгПзУФ, ТПєУмТОоії Ф біглСбігкжХ ТПєУмТОХ лСгОмзСбжХ ОаС 
ОзожекжХ кОзиОгкжХ, ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, лСгОккя ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб, сС 
йіУмямь гОкі лТС нОзмжпкі еОижрзж лОиькСвС мО СаУяв СаівФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС 
мСсС, лиОмкжзж лСгОмзіб ебіиькяюмьУя біг лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй біглСбігОиькСУмі е 
СаСб'яезСбжй бжзСкОккяй мОзжХ СаСб'яезіб лТСмявСй рПУмж йіУяоіб ліУия лТжлжкПккя ОаС 
УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі. 

К ТОеі бігУФмкСУмі йСдижбСУмі Ф лиОмкжзО лСгОмзіб сСгС УбСєї ніиії, лТПгУмОбкжомбО, 
бігСзТПйиПкСвС пж ікрСвС УмТФзмФТкСвС лігТСегіиФ УбСєпОУкС бжзСкОмж УбіР лСгОмзСбжР 
СаСб'яеСз сСгС гСмТжйОккя мПТйікіб УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб, лСгОккя ебімкСУмі мО/ОаС 
гСзФйПкміб (лСбігСйиПкь), Ф мСйФ пжУиі лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 39 і 392, лФкзмСй 46.2 УмОммі 
46 оьСвС КСгПзУФ, ТПєУмТОоії Ф біглСбігкжХ ТПєУмТОХ лСгОмзСбжХ ОаС ОзожекжХ кОзиОгкжХ, 
ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, лСгОккя ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб, сС йіУмямь гОкі лТС нОзмжпкі 
еОижрзж лОиькСвС мО СаУяв СаівФ лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС мСсС, мОзжР лиОмкжз 
лСгОмзіб ебіиькяємьУя біг біглСбігОиькСУмі, бжекОпПкСї ожй КСгПзУСй, Ф йПдОХ гіяиькСУмі, 
сС лТСбОгжмьУя пПТПе мОзі ніиії, лТПгУмОбкжомбО, бігСзТПйиПкі пж ікрі УмТФзмФТкі 
лігТСегіиж, кО лПТіСг гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЙиОмкжзж лСгОмзіб, язі йОюмь йСдижбіУмь УбСєпОУкС бжзСкФбОмж СаСб'яезж, 
ебіиькяюмьУя біг біглСбігОиькСУмі еО кПУбСєпОУкП бжзСкОккя мОзжХ СаСб'яезіб сСгС: 

ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мОзжйж лиОмкжзОйж лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ мО ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, гОмО УзиОгОккя язжХ лТжлОгОє кО лПТіСг е 1 июмСвС 
лС 31 мТОбкя 2022 ТСзФ, еО ФйСбж еОаПелПпПккя їХ ТПєУмТОоії кП ліекірП 15 ижлкя 2022 ТСзФ; 

 ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ ебПгПкжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС мОзжХ ебПгПкжХ лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ, гОмО УзиОгОккя язжХ лТжлОгОє кО лПТіСг е 1 июмСвС лС 31 мТОбкя 2022 
ТСзФ, УзиОгПкжХ еО СлПТОоіяйж, бжекОпПкжйж лФкзмСй 198.5 УмОммі 198 мО лФкзмСй 
199.1 УмОммі 199 оьСвС КСгПзУФ, еО ФйСбж еОаПелПпПккя їХ ТПєУмТОоії кП ліекірП 20 
ижлкя 2022 ТСзФ; 

 лСгОккя ебімкСУмі, Ф мСйФ пжУиі лПТПгаОпПкСї лФкзмСй 46.2 УмОммі 46 оьСвС КСгПзУФ, 
еО ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж - 2021 Тіз (гия ебімкСУмі, сС лСгОємьУя еО ТіпкжР 
ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг), вТОкжпкжР мПТйік лСгОккя язСї лТжлОгОє кО лПТіСг 
лСпжкОюпж е 24 июмСвС 2022 ТСзФ гС 1 пПТбкя 2022 ТСзФ, I збОТмОи 2022 ТСзФ (гия 
ебімкСУмі, сС лСгОємьУя еО збОТмОиькжР ебімкжР (лСгОмзСбжР) лПТіСг) мО ебімкСУмі 
еО июмжР - мТОбПкь 2022 ТСзФ (гия ебімкСУмі, сС лСгОємьУя еО йіУяпкжР ебімкжР 

http://document.vobu.ua/doc/10158
http://document.vobu.ua/doc/10158
http://document.vobu.ua/doc/11119
http://document.vobu.ua/doc/11119
http://document.vobu.ua/doc/11119


ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 849 gazeta.vobu.ua 
 

(лСгОмзСбжР) лПТіСг), еО ФйСбж лСгОккя мОзСї ебімкСУмі гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
кП ліекірП 20 ижлкя 2022 ТСзФ; 

 УмТСзіб УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб еО ебімкі (лСгОмзСбі) лПТіСгж - 2021 Тіз (гия 
ТіпкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ), I збОТмОи 2022 ТСзФ (гия збОТмОиькСвС 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ), УіпПкь - мТОбПкь 2022 ТСзФ (гия йіУяпкСвС 
ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ), еО ФйСбж їХ УлиОмж кП ліекірП 1 УПТлкя 2022 ТСзФ 
(гия УлиОмж лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО/ОаС біРУьзСбСвС еаСТФ - кП ліекірП 
31 вТФгкя 2022 ТСзФ); 

 УмТСзіб УлиОмж вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь, бжекОпПкжХ зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж, 
вТОкжпкжР УмТСз УлиОмж язжХ лТжлОгОє кО лПТіСг лСпжкОюпж е 24 июмСвС 2022 
ТСзФ гС 1 пПТбкя 2022 ТСзФ, еО ФйСбж їХ УлиОмж кП ліекірП 1 УПТлкя 2022 ТСзФ. 

К ТОеі ебіиькПккя лиОмкжзО лСгОмзіб біг біглСбігОиькСУмі е лігУмОб, бжекОпПкжХ 
ОаеОоОйж пПмбПТмжй - бСУьйжй оьСвС ліглФкзмФ, лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя, язжйж 
аФиж бжекОпПкі РСйФ рмТОнкі (нікОкУСбі) УОкзоії мО/ОаС лПкя еО кПУбСєпОУкП бжзСкОккя 
лСгОмзСбжХ СаСб'яезіб, зТій УлиОмж лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО/ОаС біРУьзСбСвС 
еаСТФ, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж пПмбПТмжй - бСУьйжй оьСвС ліглФкзмФ, ббОдОюмьУя 
УзОУСбОкжйж (бігзижзОкжйж) е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік 
гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС УлТжяккя бігкСбиПккю 
ПкПТвПмжпкСї ікнТОУмТФзмФТж КзТОїкж". 

ЗО ФйСбж УлиОмж кП ліекірП 31 вТФгкя 2022 ТСзФ б лСбкСйФ СаУяеі лСгОмзФ кО гСХСгж 
ніежпкжХ СУіа мО/ОаС біРУьзСбСвС еаСТФ іе УФй гСХСгіб, еОекОпПкжХ Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі, 
лСгОкіР Ф УмТСз, бжекОпПкжР ОаеОоСй рСУмжй оьСвС ліглФкзмФ, рмТОнкі УОкзоії мО лПкя еО 
кПУлиОмФ ОаС кПУбСєпОУкФ УлиОмФ лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО/ОаС біРУьзСбСвС 
еаСТФ іе УФй мОзжХ гСХСгіб кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ЗОТОХСбОкі мО УлиОпПкі ОаС УмявкФмі Ф лПТіСг е 1 УПТлкя 2022 ТСзФ гС гкя кОаТОккя 
пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ 
еОзСкіб КзТОїкж сСгС СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя гіяиькСУмі е мСТвібиі бОиюмкжйж 
оіккСУмяйж Ф вСмібзСбіР нСТйі" УФйж рмТОнкжХ УОкзоіР мО лПкі еО кПУлиОмФ ОаС кПУбСєпОУкФ 
УлиОмФ лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО/ОаС біРУьзСбСвС еаСТФ іе УФй гСХСгіб, 
еОекОпПкжХ Ф лСгОмзСбіР ебімкСУмі, лСгОкіР Ф УмТСз, бжекОпПкжР ОаеОоСй рСУмжй оьСвС 
ліглФкзмФ, кП лігиявОюмь лСбПТкПккю кО лСмСпкжР ТОХФкСз лиОмкжзО лСгОмзіб, кП 
УлТяйСбФюмьУя кО лСвОрПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя (лСгОмзСбСвС аСТвФ) е ікржХ 
лСгОмзіб, еаСТіб. 

ЙиОмкжзж лСгОмзіб, Ф мСйФ пжУиі сСгС УбСєї ніиії, лТПгУмОбкжомбО, бігСзТПйиПкСвС пж 
ікрСвС УмТФзмФТкСвС лігТСегіиФ, Ф язжХ бігкСбжиОУя йСдижбіУмь бжзСкФбОмж УбСї лСгОмзСбі 
СаСб'яезж, вТОкжпкжР мПТйік бжзСкОккя язжХ лТжлОгОє кО лПТіСг лСпжкОюпж е 24 июмСвС 
2022 ТСзФ гС гкя бігкСбиПккя йСдижбСУмі лиОмкжзО лСгОмзіб, ебіиькяюмьУя біг 
біглСбігОиькСУмі еО кПУбСєпОУкП бжзСкОккя мОзжХ СаСб'яезіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, 
еО ФйСбж бжзСкОккя кжйж мОзжХ лСгОмзСбжХ СаСб'яезіб, сСгС ТПєУмТОоії лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, лСгОккя 
ебімкСУмі, УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб, лТСмявСй 60 зОиПкгОТкжХ гкіб е лПТрСвС гкя йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО йіУяоПй бігкСбиПккя мОзжХ йСдижбСУмПР лиОмкжзіб лСгОмзіб. 

ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ мТПмьСї вТФлж, язі бжзСТжУмСбФюмь СУСаижбСУмі 
СлСгОмзФбОккя єгжкжй лСгОмзСй еО УмОбзСю 2 бігУСмзж, ебіиькяюмьУя біг біглСбігОиькСУмі 
еО кПУбСєпОУкП бжзСкОккя лСгОмзСбжХ СаСб'яезіб, вТОкжпкжР мПТйік бжзСкОккя язжХ 
лТжлОгОє кО лПТіСг лСпжкОюпж е 24 июмСвС 2022 ТСзФ гС гкя лПТПХСгФ мОзжХ лиОмкжзіб кО 
еОУмСУФбОккя СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя єгжкжй лСгОмзСй мТПмьСї вТФлж еО УмОбзСю 2 
бігУСмзж еО ФйСбж бжзСкОккя кжйж мОзжХ лСгОмзСбжХ СаСб'яезіб, сСгС ТПєУмТОоії 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ, лСгОккя ебімкСУмі, УлиОмж лСгОмзіб і еаСТіб, лТСмявСй 60 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя 
лПТПХСгФ кО УжУмПйФ СлСгОмзФбОккя, кО язіР мОзі лиОмкжзж лСгОмзФ лПТПаФбОиж гС СаТОккя 
СУСаижбСУмПР СлСгОмзФбОккя єгжкжй лСгОмзСй еО УмОбзСю 2 бігУСмзж. 
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К ТОеі УОйСУміРкСвС бжлТОбиПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб, е гСмТжйОккяй лСТягзФ, бжйСв мО 
СайПдПкь, бжекОпПкжХ УмОммПю 50 оьСвС КСгПзУФ, лСйжиСз, сС лТжебПиж гС еОкждПккя 
лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя Ф ебімкжХ (лСгОмзСбжХ) лПТіСгОХ, сС лТжлОгОюмь кО лПТіСг гії 
бСєккСвС УмОкФ, мОзі лиОмкжзж ебіиькяюмьУя біг кОТОХФбОккя мО УлиОмж рмТОнкжХ УОкзоіР, 
лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 50.1 УмОммі 50 оьСвС КСгПзУФ, мО лПкі. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мжйпОУСбС, гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя 
бСєккСвС УмОкФ, кП йОюмь лТОбО кО лСгОккя ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб гС лСгОмзСбжХ 
гПзиОТОоіР, лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 50.1 УмОммі 50 оьСвС КСгПзУФ, еО ебімкі (лСгОмзСбі) 
лПТіСгж гС июмСвС 2022 ТСзФ іе лСзОекжзОйж кО ейПкрПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь мО/ОаС 
гПзиОТФбОккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь. ЙСТягСз 
лігмбПТгдПккя йСдижбСУмі пж кПйСдижбСУмі бжзСкОккя лиОмкжзСй лСгОмзіб СаСб'яезіб, 
бжекОпПкжХ Ф оьСйФ ліглФкзмі, мО лПТПиіз гСзФйПкміб кО лігмбПТгдПккя еОмбПТгдФємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, язі біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО нікОкУСбФ ебімкіУмь б КзТОїкі" еСаСб'яеОкі СлТжиюгкюбОмж ТіпкФ 
нікОкУСбФ ебімкіУмь мО ТіпкФ зСкУСиігСбОкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь ТОеСй е ОФгжмСТУьзжй 
ебімСй, ебіиькяюмьУя біг лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй біглСбігОиькСУмі еО кПлСгОккя ОаС 
кПУбСєпОУкП лСгОккя ТіпкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі, язО лігиявОє СлТжиюгкПккю ТОеСй е 
ОФгжмСТУьзжй ебімСй, ФмСпкююпСвС ТСеТОХФкзФ гС ТіпкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ 
кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб, сС лСгОємьУя Ф ТОеі, язсС лСзОекжзж СлТжиюгкПкСї ТОеСй е 
ОФгжмСТУьзжй ебімСй ТіпкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі еОекОиж ейік лСТібкякС е лСзОекжзОйж 
ебімФ лТС нікОкУСбжР УмОк (аОиОкУ) мО ебімФ лТС лТжаФмзж мО еажмзж мО ікржР УФзФлкжР гСХіг 
(ебімФ лТС нікОкУСбі ТПеФиьмОмж), сС лСгОюмьУя ТОеСй е лСгОмзСбСю гПзиОТОоією евігкС е 
ОаеОоСй гТФвжй лФкзмФ 46.2 УмОммі 46 оьСвС КСгПзУФ, мО мОзі ейікж ближкФиж кО лСзОекжзж 
ТОкірП лСгОкСї ТіпкСї лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е лСгОмзФ кО лТжаФмСз ліглТжєйУмб еО 
біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, е СаСб'яезСбжй бжзСкОккяй мОзжХ СаСб'яезіб 
лТСмявСй мТьСХ йіУяоіб ліУия лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі. 

69.11. ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еСаСб’яеОкі еОаПелПпжмж Ф УмТСзж, 
бУмОкСбиПкі ліглФкзмСй 69.1 оьСвС лФкзмФ, ТПєУмТОоію лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО 
ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, вТОкжпкжР мПТйік 
ТПєУмТОоії язжХ лТжлОгОє кО лПТіСгж, еОекОпПкі Ф ліглФкзмі 69.1 оьСвС лФкзмФ, мО ФмСпкжмж 
(лТжбПУмж Ф біглСбігкіУмь) лСгОмзСбжР зТПгжм, еОгПзиОТСбОкжР лиОмкжзОйж кО лігУмОбі 
кОябкжХ Ф лиОмкжзО лПТбжккжХ (ТСеТОХФкзСбжХ) гСзФйПкміб, е ФТОХФбОккяй гОкжХ 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, еОТПєУмТСбОкжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

69.2. ЙСгОмзСбі лПТПбіТзж кП ТСелСпжкОюмьУя, О ТСелСпОмі лПТПбіТзж еФлжкяюмьУя, зТій: 
О) зОйПТОиькжХ лПТПбіТСз; 
а) гСзФйПкмОиькжХ лСеОлиОкСбжХ лПТПбіТСз, сС лТСбСгямьУя кО ебПТкПккя лиОмкжзО 

лСгОмзіб мО/ОаС е лігУмОб, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 78.1.2 (б пОУмжкі зСкмТСию еО 
мТОкУнПТмкжй оікСФмбСТПккяй), 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.12, 78.1.14 - 78.1.16, 78.1.21 мО 
78.1.22 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ, мО/ОаС гСзФйПкмОиькжХ лСеОлиОкСбжХ 
лПТПбіТСз лиОмкжзіб лСгОмзіб, еО язжйж СмТжйОкС лСгОмзСбФ ікнСТйОоію, сС Убігпжмь лТС 
лСТФрПккя лиОмкжзСй бОиюмкСвС еОзСкСгОбУмбО б пОУмжкі гСмТжйОккя вТОкжпкжХ УмТСзіб 
кОгХСгдПккя мСбОТіб еО ійлСТмкжйж СлПТОоіяйж мО/ОаС бОиюмкСї бжТФпзж еО ПзУлСТмкжйж 
СлПТОоіяйж, мО/ОаС гСзФйПкмОиькжХ лСеОлиОкСбжХ лПТПбіТСз е лжмОкь СлСгОмзФбОккя 
юТжгжпкжйж СУСаОйж ОаС ікржйж кПТПежгПкмОйж, язі егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь 
пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС кО мПТжмСТії КзТОїкж, гСХСгіб, СмТжйОкжХ кПТПежгПкмОйж іе 
гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж, мО/ОаС гСзФйПкмОиькжХ лСеОлиОкСбжХ лПТПбіТСз 
кПТПежгПкміб (лТПгУмОбкжомб кПТПежгПкміб); 

б) нОзмжпкжХ лПТПбіТСз. 
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КОйПТОиькі лСгОмзСбі лПТПбіТзж лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь мО 
ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб гС кжХ еО ебімкі лСгОмзСбі лПТіСгж: 

 июмжР, аПТПеПкь, збімПкь, мТОбПкь 2022 ТСзФ – ТСелСпжкОюмьУя кО кОУмФлкжР гПкь 
ліУия 20 ижлкя 2022 ТСзФ мО еОбПТрФюмьУя кП ліекірП 20 бПТПУкя 2022 ТСзФ; 

 пПТбПкь, ижлПкь 2022 ТСзФ – ТСелСпжкОюмьУя кО кОУмФлкжР гПкь ліУия 20 УПТлкя 
2022 ТСзФ мО еОбПТрФюмьУя кП ліекірП 20 дСбмкя 2022 ТСзФ. 

ЙСгОкі ФмСпкююпі ТСеТОХФкзж гС лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь еО 
ебімкі лСгОмзСбі лПТіСгж гС июмСвС 2022 ТСзФ лПТПбіТяюмьУя Ф УмТСз, бжекОпПкжР ожй 
лФкзмСй гия ебімкСвС лПТіСгФ, кО язжР лТжлОгОє гПкь лСгОккя мОзСвС ФмСпкююпСвС 
ТСеТОХФкзФ. 

ДСзФйПкмОиькі лСеОлиОкСбі лПТПбіТзж ліг пОУ гії бСєккСвС УмОкФ лТСбСгямьУя еО 
кОябкСУмі ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз аПелПпкСвС: 

 гСУмФлФ, гСлФУзФ гС мПТжмСТіР, лТжйісПкь мО ікрСвС йОРкО, сС бжзСТжУмСбФюмьУя 
гия лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мО/ОаС є Са’єзмОйж СлСгОмзФбОккя, ОаС 
бжзСТжУмСбФюмьУя гия СмТжйОккя гСХСгіб (лТжаФмзФ), ОаС лСб’яеОкі е ікржйж 
Са’єзмОйж СлСгОмзФбОккя мОзжйж лиОмкжзОйж лСгОмзіб; 

 гСУмФлФ, гСлФУзФ гС гСзФйПкміб, гСбігСз лТС нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь, 
СмТжйОкі гСХСгж, бжгОмзж лиОмкжзіб лСгОмзіб мО ікрСї ікнСТйОоії, лСб’яеОкСї е 
СапжУиПккяй мО УлиОмСю лСгОмзіб, еаСТіб, лиОмПдіб, лТС гСмТжйОккя бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО, егіРУкПккя зСкмТСию еО язжй лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, О 
мОзСд нікОкУСбСї і УмОмжУмжпкСї ебімкСУмі Ф лСТягзФ мО кО лігУмОбОХ, бжекОпПкжХ 
еОзСкСй; 

 лТСбПгПккя ікбПкмОТжеОоії СУкСбкжХ еОУСаіб, мСбОТкС-йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, 
зСрміб, екяммя еОижрзіб мСбОТкС-йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, вСмібзж. 

ДСзФйПкмОиькі лСеОлиОкСбі лПТПбіТзж еО ебПТкПккяй лиОмкжзО лСгОмзіб мО/ОаС е 
лігУмОб, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 78.1.7 мО 78.1.8 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ, мО/ОаС 
гСзФйПкмОиькі лСеОлиОкСбі лПТПбіТзж лиОмкжзіб лСгОмзіб, еО язжйж СмТжйОкС лСгОмзСбФ 
ікнСТйОоію, сС Убігпжмь лТС лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб бОиюмкСвС еОзСкСгОбУмбО б 
пОУмжкі гСмТжйОккя вТОкжпкжХ УмТСзіб кОгХСгдПккя мСбОТіб еО ійлСТмкжйж СлПТОоіяйж 
мО/ОаС бОиюмкСї бжТФпзж еО ПзУлСТмкжйж СлПТОоіяйж, сС аФиж ТСелСпОмі мО кП еОбПТрПкі 
гС 24 июмСвС 2022 ТСзФ, лСкСбиююмьУя мО еОзікпФюмьУя лТСмявСй 60 гкіб е гкя, кОУмФлкСвС 
еО гкПй кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС СУСаижбСУмПР лСгОмзСбСвС ОгйікіУмТФбОккя 
лСгОмзіб, еаСТіб мО єгжкСвС бкПУзФ ліг пОУ гії бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ". МОзі 
лПТПбіТзж лСкСбиююмьУя кО кПбжзСТжУмОкжР УмТСз. 

ДСзФйПкмОиькі лСеОлиОкСбі лПТПбіТзж, язі аФиж ТСелСпОмі кО ебПТкПккя лиОмкжзО 
лСгОмзіб мО/ОаС е лігУмОб, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 78.1.2, 78.1.7, 78.1.14 - 78.1.16, 78.1.21 мО 
78.1.22 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ, мО/ОаС еО язжйж СмТжйОкС лСгОмзСбФ 
ікнСТйОоію, сС Убігпжмь лТС лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб бОиюмкСвС еОзСкСгОбУмбО б 
пОУмжкі гСмТжйОккя вТОкжпкжХ УмТСзіб кОгХСгдПккя мСбОТіб еО ійлСТмкжйж СлПТОоіяйж 
мО/ОаС бОиюмкСї бжТФпзж еО ПзУлСТмкжйж СлПТОоіяйж, мО/ОаС гСзФйПкмОиькжХ 
лСеОлиОкСбжХ лПТПбіТСз е лжмОкь СлСгОмзФбОккя юТжгжпкжйж СУСаОйж ОаС ікржйж 
кПТПежгПкмОйж, язі лТСбСгямь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь пПТПе лСУміРкП лТПгУмОбкжомбС кО 
мПТжмСТії КзТОїкж, гСХСгіб, СмТжйОкжХ кПТПежгПкмОйж іе гдПТПиСй їХ лСХСгдПккя е КзТОїкж, 
мО/ОаС гСзФйПкмОиькжХ лСеОлиОкСбжХ лПТПбіТСз кПТПежгПкміб (лТПгУмОбкжомб 
кПТПежгПкміб), ОиП кП йСдФмь аФмж еОбПТрПкі Ф еб'яезФ е бжкжзкПккяй СаУмОбжк, еОекОпПкжХ 
Ф оьСйФ ліглФкзмі, йСдФмь аФмж еФлжкПкі гС еОбПТрПккя гії мОзжХ СаУмОбжк мО/ОаС ФУФкПккя 
лПТПрзСг сСгС лТСбПгПккя лПТПбіТзж еО ТірПккяй зПТібкжзО (РСвС еОУмФлкжзО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї СУСаж) зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, язП СнСТйиюємьУя кОзОеСй, зСлія язСвС 
кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб гС ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ лиОмкжзО лСгОмзіб е 
СгкСпОУкжй кОгіУиОккяй кО ПиПзмТСккФ ОгТПУФ (ОгТПУж) лиОмкжзО лСгОмзіб ікнСТйОоії лТС 
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бжг гСзФйПкмО, гОмФ мО пОУ РСвС кОгіУиОккя гС ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ. МОзП еФлжкПккя 
лПТПТжбОє лПТПаів УмТСзФ лТСбПгПккя лПТПбіТзж. 

ДСзФйПкмОиькі лСеОлиОкСбі лПТПбіТзж, сС аФгФмь ТСелСпОмі ліУия кОаТОккя пжккСУмі 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб 
КзТОїкж сСгС СУСаижбСУмПР лСгОмзСбСвС ОгйікіУмТФбОккя лСгОмзіб, еаСТіб мО єгжкСвС 
бкПУзФ ліг пОУ гії бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ", е лігУмОб, бжекОпПкжХ ліглФкзмСй 78.1.8 
лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ, гПзиОТОоіР ОаС ФмСпкююпжХ ТСеТОХФкзіб (Ф ТОеі їХ 
лСгОккя), гС язжХ лСгОкС еОябФ лТС лСбПТкПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя, 
лТСбСгямьУя лТСмявСй 60 зОиПкгОТкжХ гкіб, сС кОУмОюмь ліУия еОзікпПккя вТОкжпкСвС 
мПТйікФ лТСбПгПккя зОйПТОиькСї лПТПбіТзж біглСбігкСї гПзиОТОоії ОаС ФмСпкююпСвС 
ТСеТОХФкзФ. 

ДСзФйПкмОиькі лСеОлиОкСбі лПТПбіТзж е лігУмОб, бжекОпПкжХ ліглФкзмОйж 78.1.5, 78.1.12, 
78.1.14 - 78.1.16 лФкзмФ 78.1 УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ, сС аФиж ТСелСпОмі мО кП еОбПТрПкі гС 
24 июмСвС 2022 ТСзФ, лСкСбиююмьУя кО кПбжзСТжУмОкжР УмТСз. 

ДСзФйПкм, кОгіУиОкжР зСкмТСиююпжй СТвОкСй гС ПиПзмТСккСвС зОаікПмФ, ббОдОємьУя 
бТФпПкжй лиОмкжзФ лСгОмзіб, язсС бік УнСТйСбОкжР е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж 
"ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі 
лСУиФвж". 

К ТОеі бжябиПккя лСТФрПкь еОзСкСгОбУмбО еО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя лПТПбіТСз гС 
лиОмкжзіб лСгОмзіб еОУмСУСбФємьУя біглСбігОиькіУмь евігкС е ожй КСгПзУСй, еОзСкОйж, 
зСкмТСиь еО бжзСкОккяй язжХ лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, е ФТОХФбОккяй СаУмОбжк, 
лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 112.8.9 лФкзмФ 112.8 УмОммі 112 оьСвС КСгПзУФ, сС ебіиькяюмь біг 
нікОкУСбСї біглСбігОиькСУмі. ЙТж оьСйФ бжйСвж еОзСкСгОбУмбО сСгС йСТОмСТію 
(еФлжкПккя) еОУмСУФбОккя рмТОнкжХ (нікОкУСбжХ) УОкзоіР (рмТОніб) кО лПТіСг гії бСєккСвС, 
кОгебжпОРкСвС УмОкФ мО/ОаС кО лПТіСг гії зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж 
(COVID-19), кП еОУмСУСбФюмьУя. 

69.3. ЙиОмкжзж лСгОмзіб, язі Ф еб'яезФ е кОУиігзОйж їХ аПелСУПТПгкьСї ФпОУмі Ф бСєккжХ 
гіяХ кП гСмТжйОижУя бжекОпПкжХ ожй лФкзмСй мПТйікіб бжзСкОккя лСгОмзСбжХ СаСб'яезіб, 
ебіиькяюмьУя біг біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй еО кПбжзСкОккя 
лСгОмзСбжХ СаСб'яезіб, еО ФйСбж бжзСкОккя мОзжХ СаСб'яезіб лТСмявСй СгкСвС йіУяоя е гкя 
еОзікпПккя гії кОУиігзіб, язі ФкПйСдижбжиж бжзСкОккя мОзжХ СаСб'яезіб. 

69.4. К ТОеі кПйСдижбСУмі еОТПєУмТФбОмж ОзожекФ кОзиОгкФ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ 
кОзиОгкжХ гСебСияємьУя лПТПйісПккя лОиькСвС ОаС УлжТмФ ПмжиСбСвС мТОкУлСТмкжйж 
еОУСаОйж еО кОябкСУмі мСбОТкС-мТОкУлСТмкСї кОзиОгкСї, язО лСбжккО йіУмжмж бУю 
ікнСТйОоію, сС йОє йіУмжмжУя Ф біглСбігкіР ОзожекіР кОзиОгкіР, язО лСбжккО аФмж 
еОТПєУмТСбОкО б ЄгжкСйФ ТПєУмТі ОзожекжХ кОзиОгкжХ, лТСмявСй УмТСзіб, бжекОпПкжХ Ф 
оьСйФ лФкзмі. 

69.5. ИлПТОоії е гСаТСбіиькСї лПТПгОпі ОаС бігпФдПккя, ОаС бжиФпПккя мСбОТіб, Ф мСйФ 
пжУиі лігОзожекжХ, кОгОккя лСУиФв кО зСТжУмь ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж мО гСаТСбСиьпжХ 
нСТйФбОкь мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, ЗОоіСкОиькіР вбОТгії КзТОїкж, ЛиФдаі аПелПзж КзТОїкж, 
ЛиФдаі еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкіР лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбФ 
бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккю гПТдОбкСї СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкіР УиФдаі 
УлПоіОиькСвС еб'яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії КзТОїкж, ікржй ФмбСТПкжй біглСбігкС гС еОзСкіб 
КзТОїкж біРУьзСбжй нСТйФбОккяй, їХ е'єгкОккяй, біРУьзСбжй пОУмжкОй, лігТСегіиОй, 
ФУмОкСбОй ОаС СТвОкіеОоіяй, сС ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ, гия 
лСмТПа еОаПелПпПккя СаСТСкж гПТдОбж, СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, О мОзСд кО 
зСТжУмь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ожбіиькСвС еОХжУмФ, Ужи ожбіиькСвС еОХжУмФ мО/ОаС еОзиОгОй 
СХСТСкж егСТСб'я гПТдОбкСї, зСйФкОиькСї биОУкСУмі, мО/ОаС УмТФзмФТкжй лігТСегіиОй е 
лжмОкь СХСТСкж егСТСб'я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ 
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ОгйікіУмТОоіР аПе лСлПТПгкьСвС ОаС кОУмФлкСвС бігрзСгФбОккя їХ бОТмСУмі, кП ббОдОюмьУя 
СлПТОоіяйж е ТПОиіеОоії гия оіиПР СлСгОмзФбОккя. 

69.51. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь СлПТОоії е ббПеПккя 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб (зТій мСбОТіб еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 2203 - 2208, 2401 
- 2403 мО зСгОйж 2103 90 30 00, 2106 90, 3824 99 96 20 евігкС е ККМ ЗДД) вТСйОгУьзжйж 
Са'єгкОккяйж мО/ОаС аиОвСгіРкжйж СТвОкіеОоіяйж, бзиюпПкжйж гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ 
ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, гия лСгОиьрСї їХ аПеСлиОмкСї (аПе аФгь-язСї вТСрСбСї, йОмПТіОиькСї 
ОаС ікржХ бжгіб зСйлПкУОоії) лПТПгОпі мОзжйж СУСаОйж ЗаТСРкжй ЛжиОй КзТОїкж мО 
гСаТСбСиьпжй нСТйФбОккяй мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, ЗОоіСкОиькіР вбОТгії КзТОїкж, ЛиФдаі 
аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаі еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкіР лТжзСТгСккіР УиФдаі 
КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбФ бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, ікржй ФмбСТПкжй біглСбігкС гС еОзСкіб 
КзТОїкж біРУьзСбжй нСТйФбОккяй, їХ е'єгкОккяй, біРУьзСбжй пОУмжкОй, лігТСегіиОй. 

69.52. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя Озожекжй лСгОмзСй СлПТОоії е ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж мО ТПОиіеОоії кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, сС зиОУжнізФюмьУя еО 
зСгОйж 8702 10 19 10, 8702 10 19 90, 8702 90 11 00, 8702 90 19 00, 8703, 8704 евігкС е ККМ 
ЗДД, Ф ТОеі язсС мОзі СлПТОоії егіРУкююмьУя вТСйОгУьзжйж Са'єгкОккяйж мО/ОаС 
аиОвСгіРкжйж СТвОкіеОоіяйж, бзиюпПкжйж гС КПєУмТФ кПлТжаФмзСбжХ ФУмОкСб мО 
СТвОкіеОоіР, гия лСгОиьрСї їХ гСаТСбіиькСї лПТПгОпі мОзжйж СУСаОйж ЗаТСРкжй ЛжиОй 
КзТОїкж мО гСаТСбСиьпжй нСТйФбОккяй мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, ЗОоіСкОиькіР вбОТгії 
КзТОїкж, ЛиФдаі аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаі еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкіР 
лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбФ бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, ікржй ФмбСТПкжй 
біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжй нСТйФбОккяй, їХ е'єгкОккяй, біРУьзСбжй 
пОУмжкОй, лігТСегіиОй аПе лСлПТПгкьСвС ОаС кОУмФлкСвС бігрзСгФбОккя їХ бОТмСУмі. 

69.53. МСбОТж, еОекОпПкі Ф ліглФкзмОХ 69.51 і 69.52 оьСвС лФкзмФ, язі аФиж ебіиькПкі біг 
СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь мО Озожекжй лСгОмзСй ліг пОУ ббПеПккя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, йОюмь аФмж лПТПгОкі СмТжйФбОпОй, еОекОпПкжй Ф ліглФкзмОХ 69.51 
і 69.52 оьСвС лФкзмФ, кП ліекірП 45 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя еОбПТрПккя йжмкСвС СнСТйиПккя 
мОзжХ мСбОТіб, О Ф ТОеі язсС сСгС мОзжХ мСбОТіб ліУия еОбПТрПккя їХ йжмкСвС СнСТйиПккя 
егіРУкюбОиСУя кО мПТжмСТії КзТОїкж лігмбПТгдПкП гСзФйПкмОиькС мПХкіпкП СаУиФвСбФбОккя 
мО/ОаС ТПйСкм - кП ліекірП 90 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя еОбПТрПккя їХ йжмкСвС СнСТйиПккя. 

К ТОеі лСТФрПккя УмТСзФ, бжекОпПкСвС ожй ліглФкзмСй, ОаС кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя 
еОекОпПкжХ мСбОТіб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж УФйФ лСгОмзФ кО гСгОкФ 
бОТміУмь мО ОзожекСвС лСгОмзФ, сС йОиж аФмж УлиОпПкі лТж ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж мОзжХ мСбОТіб, О мОзСд УлиОмжмж лПкю біглСбігкС гС еОзСкФ. 

69.6. КСТжвФбОккя, бУмОкСбиПкі ліглФкзмСй 140.5.9 лФкзмФ 140.5 УмОммі 140 оьСвС КСгПзУФ, 
кП лТСбСгямьУя сСгС УФй зСрміб ОаС бОТмСУмі УлПоіОиькжХ еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ 
(зОУСз, аТСкПджиПміб, бжвСмСбиПкжХ біглСбігкС гС біРУьзСбжХ УмОкгОТміб), мПХкіпкжХ 
еОУСаіб УлСУмПТПдПккя, иізОТУьзжХ еОУСаіб мО йПгжпкжХ бжТСаіб, еОУСаіб СУСажУмСї вівієкж, 
лТСгФзміб ХОТпФбОккя, лТПгйПміб ТПпСбСвС еОаПелПпПккя, О мОзСд ікржХ мСбОТіб, бжзСкОкжХ 
ТСаім, кОгОкжХ лСУиФв еО лПТПиізСй, сС бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, язі 
гСаТСбіиькС лПТПТОХСбОкі (лПТПгОкі) ЗаТСРкжй ЛжиОй КзТОїкж, ЗОоіСкОиькіР вбОТгії 
КзТОїкж, ЛиФдаі аПелПзж КзТОїкж, ЛиФдаі еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж, ДПТдОбкіР 
лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж, ЖікіУмПТУмбФ бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, КлТОбиіккю 
гПТдОбкСї СХСТСкж КзТОїкж, ДПТдОбкіР УиФдаі УлПоіОиькСвС еб'яезФ мО еОХжУмФ ікнСТйОоії 
КзТОїкж, ікржй ФмбСТПкжй біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж біРУьзСбжй нСТйФбОккяй, їХ 
е'єгкОккяй, біРУьзСбжй пОУмжкОй, лігТСегіиОй, ФУмОкСбОй ОаС СТвОкіеОоіяй, сС 
ФмТжйФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ, гия лСмТПа еОаПелПпПккя СаСТСкж 
гПТдОбж мО кОгОкСї вФйОкімОТкСї гСлСйСвж е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж 
лТС вФйОкімОТкФ гСлСйСвФ Ф еб'яезФ е біРУьзСбСю ОвТПУією КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж 
КзТОїкж, О мОзСд кО зСТжУмь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі ожбіиькСвС еОХжУмФ, Ужи ожбіиькСвС 
еОХжУмФ мО/ОаС еОзиОгОй СХСТСкж егСТСб'я гПТдОбкСї, зСйФкОиькСї биОУкСУмі, мО/ОаС 
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УмТФзмФТкжй лігТСегіиОй е лжмОкь СХСТСкж егСТСб'я СаиОУкжХ, КжїбУьзСї мО 
ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР, УФй зСрміб, лПТПТОХСбОкжХ кО 
УлПоіОиькі ТОХФкзж, бігзТжмі ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж гия еаСТФ зСрміб. 

69.7. ЛФйО бігрзСгФбОккя бОТмСУмі лОиькСвС, бжмТОпПкСвС лТж кОгОккі лСУиФв е 
лПТПбПеПккя гия еОаПелПпПккя лСмТПа ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж мО лігТСегіиіб мПТжмСТіОиькСї 
СаСТСкж, кП бзиюпОємьУя гС УзиОгФ СлСгОмзСбФбОкСвС гСХСгФ ніежпкжХ СУіа, язі кОгОюмь 
мОзі лСУиФвж. 

69.8. ЗО лПТіСг гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ гСебСияємьУя 
бжТСакжомбС мО ійлСТм мюмюкСбжХ бжТСаіб, бігкПУПкжХ гС зСгФ 2402 20 90 20 евігкС е ККМ 
ЗДД йОТзСбОкжХ йОТзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ "мюмюкСбйіУкі бжТСаж гия ПиПзмТжпкСвС 
кОвТібОккя (МВДЗ) еО гСлСйСвСю лігівТібОпО е ПиПзмТСккжй ФлТОбиіккяй бімпжекякі" - "МВДЗ 
В", "мюмюкСбйіУкі бжТСаж гия ПиПзмТжпкСвС кОвТібОккя (МВДЗ) еО гСлСйСвСю лігівТібОпО е 
ПиПзмТСккжй ФлТОбиіккяй ійлСТмкі" - "МВДЗ І", Ф ТОеі язсС УмОбзО ОзожекСвС лСгОмзФ є 
СгкОзСбСю. 

Иаів йОТзСбОкжХ біглСбігкС гС оьСвС ліглФкзмФ мюмюкСбжХ бжТСаіб егіРУкюємьУя гС їХ 
лСбкСї ТПОиіеОоії зікоПбСйФ УлСджбОпФ. 

69.9. Дия лиОмкжзіб лСгОмзіб мО зСкмТСиююпжХ СТвОкіб еФлжкяємьУя лПТПаів УмТСзіб, 
бжекОпПкжХ лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй мО ікржй еОзСкСгОбУмбСй, зСкмТСиь еО 
гСмТжйОккяй язСвС лСзиОгПкС кО зСкмТСиююпі СТвОкж, зТій: 

 гСмТжйОккя УмТСзіб ТПєУмТОоії лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя гС 
кжХ б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, лСгОккя ебімкСУмі мО/ОаС гСзФйПкміб 
(лСбігСйиПкь), Ф мСйФ пжУиі лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 39 мО 392, лФкзмСй 46.2 УмОммі 46 
оьСвС КСгПзУФ, УлиОмж лСгОмзіб мО еаСТіб лиОмкжзОйж лСгОмзіб; 

 УмТСзіб лТСбПгПккя зОйПТОиькжХ лПТПбіТСз, СнСТйиПккя їХ ТПеФиьмОміб Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ УмОммПю 86 оьСвС КСгПзУФ, лСгОккя УзОТвж кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-
ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж зОйПТОиькСї лПТПбіТзж, лТжРкяммя ТірПккя еО ТПеФиьмОмСй 
її ТСевиягФ, кОТОХФбОккя лПкі; 

 УмТСзіб лТСбПгПккя нОзмжпкжХ мО гСзФйПкмОиькжХ лСеОлиОкСбжХ лПТПбіТСз, 
СнСТйиПккя їХ ТПеФиьмОміб Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 86 оьСвС КСгПзУФ, 
лСгОккя УзОТвж кО лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя, ТірПккя лТС еОУмСУФбОккя 
нікОкУСбжХ УОкзоіР еО ТПеФиьмОмОйж гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї лПТПбіТзж ОаС 
нОзмжпкСї лПТПбіТзж мО лТжРкяммя ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж їХ ТСевиягФ, 
ОгйікіУмТОмжбкСвС ОТПрмФ йОРкО еО ТПеФиьмОмОйж гСзФйПкмОиькСї лСеОлиОкСбСї 
лПТПбіТзж ОаС нОзмжпкСї лПТПбіТзж; 

 УмТСзіб егіРУкПккя еОХСгіб е лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзіб лСгОмзіб - 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь йСдижбіУмь УбСєпОУкС бжзСкФбОмж лСгОмзСбі 
СаСб'яезж, лПТПгаОпПкі УмОммяйж 59 - 60, 87 - 101 оьСвС КСгПзУФ, мО/ОаС бжекОпПккя 
вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь евігкС іе УмОммПю 116 оьСвС КСгПзУФ; 

 УмТСзіб лСгОккя мО ТСевиягФ УзОТв кО ТірПккя лТС бігйСбФ Ф ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, 
лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 56.23.3 лФкзмФ 56.23 УмОммі 56 оьСвС КСгПзУФ. 

КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі, ббПгПкСвС КзОеСй 
ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ 
№ 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж 
"ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, ТСевияг УзОТв 
кО ТірПккя лТС бігйСбФ Ф ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б 
ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 56.23.3 лФкзмФ 56.23 
УмОммі 56 оьСвС КСгПзУФ, егіРУкюємьУя лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя мОзСї 
УзОТвж оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

ЯзсС бйСмжбСбОкП ТірПккя еО УзОТвСю лиОмкжзО лСгОмзіб кО ТірПккя лТС бігйСбФ Ф 
ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ кП кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб лТСмявСй бжекОпПкСвС гия ТСевиягФ УмТСзФ, 

http://document.vobu.ua/korysne/dovid/uktzed
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мОзО УзОТвО ббОдОємьУя лСбкіУмю еОгСбСиПкСю кО зСТжУмь лиОмкжзО лСгОмзіб е гкя, 
кОУмФлкСвС еО СУмОккій гкПй еОекОпПкСвС УмТСзФ. 

69.10. ВжзиюпПкС. 
69.11. ЗФлжкжмж гС 21 ижлкя 2022 ТСзФ гію лФкзміб 200.10-200.12 УмОммі 200 оьСвС 

КСгПзУФ. ДС ебімкжХ лСгОмзСбжХ лПТіСгіб июмжР – ижлПкь 2022 ТСзФ лФкзмж 200.10-200.12 
УмОммі 200 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя е ФТОХФбОккяй УмТСзіб гия лТСбПгПккя 
зОйПТОиькжХ, гСзФйПкмОиькжХ лСгОмзСбжХ лПТПбіТСз, лПТПгаОпПкжХ ліглФкзмСй 69.2 оьСвС 
лФкзмФ. 

ЙСбПТкПккя ФевСгдПкжХ УФй аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя егіРУкюємьУя Ф ХТСкСиСвіпкСйФ 
лСТягзФ біглСбігкС гС пПТвСбСУмі бкПУПккя гС КПєУмТФ еОяб лТС лСбПТкПккя УФйж 
аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя. 

69.12. ИлПТОоії, лПТПгаОпПкі ліглФкзмСй 197.1.15 лФкзмФ 197.1 УмОммі 197 оьСвС КСгПзУФ, 
сС егіРУкПкі лТСмявСй лПТіСгФ гії бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі, ббПгПкСвС КзОеСй ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, 
еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС 
ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, вТСйОгУьзжйж 
Са'єгкОккяйж мО/ОаС аиОвСгіРкжйж СТвОкіеОоіяйж, кП бзиюпОюмьУя мОзжйж вТСйОгУьзжйж 
Са'єгкОккяйж ОаС аиОвСгіРкжйж СТвОкіеОоіяйж лТж бжекОпПккі еОвОиькСї УФйж гия 
СаСб'яезСбСї ТПєУмТОоії лиОмкжзСй лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС УмОммі 181 
оьСвС КСгПзУФ. 

69.13. ЗО ОзожекжХ УзиОгОХ, язі є пОУмзСбС еТФРкСбОкжйж мО ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ 
ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ 
КзТОїкж, язі бзиюпПкі гС ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС 
мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, сС бжекОпОємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж лСТягзФ, Саиіз лОиькСвС мО УлжТмФ ПмжиСбСвС 
егіРУкюбОмжйПмьУя кО лігУмОбі гОкжХ ікбПкмОТжеОоії, лТСбПгПкСї ліУия еОзікпПккя 
еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі лСгіР. 

69.14. ЗО лПТіСг е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2022 ТСзФ кП кОТОХСбФємьУя мО кП 
УлиОпФємьУя лиОмО еО еПйию (еПйПиькжР лСгОмСз мО СТПкгкО лиОмО еО еПйПиькі гіиякзж 
гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі) еО еПйПиькі гіиякзж (еПйПиькі пОУмзж (лОї), сС 
ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю 
ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ КзТОїкж, мО лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ОаС зСТжУмФбОккі, Ф мСйФ пжУиі 
кО ФйСбОХ СТПкгж, ніежпкжХ СУіа, мО еО лПТіСг е 1 аПТПекя 2022 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2022 ТСзФ - 
б пОУмжкі еПйПиькжХ гіиякСз, сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ОаС зСТжУмФбОккі, Ф мСйФ пжУиі кО 
ФйСбОХ СТПкгж, юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб. 

ЙСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2023 ТСзФ, еО еПйПиькі гіиякзж (еПйПиькі пОУмзж (лОї), сС 
ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю 
ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ КзТОїкж, язі бзиюпПкі гС ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя 
(бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, лиОмО еО еПйию 
(еПйПиькжР лСгОмСз мО СТПкгкО лиОмО еО еПйПиькі гіиякзж гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї 
биОУкСУмі) кП кОТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя еО лПТіСг е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, б язСйФ 
аФиС бжекОпПкС сСгС біглСбігкжХ мПТжмСТіР гОмФ лСпОмзФ ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС 
мжйпОУСбСї СзФлОоії, гС СУмОккьСвС пжУиО йіУяоя, б язСйФ аФиС еОбПТрПкС Озмжбкі аСРСбі гії 
ОаС мжйпОУСбО СзФлОоія кО біглСбігкіР мПТжмСТії. 

ДОмж лСпОмзФ мО еОбПТрПккя ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії 
бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС гОкжХ ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії 
ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією. 

ЙПТПиіз мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ 
КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, бжекОпОємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
лСТягзФ. 

ЙиОмкжзж лиОмж еО еПйию, язі гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС 
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ебіиькПккя біг УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, лиОмж еО еПйию мО лСгОмзФ кО кПТФХСйП 
йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО екжсПкП пж лСрзСгдПкП кПТФХСйП йОРкС" 
біглСбігкС гС лФкзмФ 286.2 УмОммі 286 оьСвС КСгПзУФ еОгПзиОТФбОиж еО 2022 мО/ОаС 2023 
ТСзж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е лиОмж еО еПйию еО еПйПиькі гіиякзж, сС ТСемОрСбОкі кО 
мПТжмСТіяХ, бжекОпПкжХ ожй ліглФкзмСй, йОюмь лТОбС бігзСТжвФбОмж кОТОХСбОкі лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя е лиОмж еО еПйию еО лПТіСг аПТПеПкь 2022 - вТФгПкь 2023 ТСзФ рияХСй 
лСгОккя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, ФмСпкююпжХ лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР. 

ЙиОмкжзж СТПкгкСї лиОмж, язі гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя 
ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС 
ебіиькПккя біг УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, лиОмж еО еПйию мО лСгОмзФ кО кПТФХСйП 
йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО екжсПкП пж лСрзСгдПкП кПТФХСйП йОРкС" 
біглСбігкС гС УмОммі 288 оьСвС КСгПзУФ еОгПзиОТФбОиж еО 2022 мО/ОаС 2023 ТСзж лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя е СТПкгкСї лиОмж еО еПйПиькі гіиякзж, еОаТФгкПкі бжаФХСкПаПелПпкжйж 
лТПгйПмОйж ОаС кПлТжгОмкі гия бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ е лСмПкоіРкСю еОвТСеСю їХ 
еОаТФгкПккя бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, йОюмь лТОбС бігзСТжвФбОмж кОТОХСбОкі 
лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е СТПкгкСї лиОмж еО лПТіСг 2022 - 2023 ТСзіб рияХСй лСгОккя б 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, ФмСпкююпжХ лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР. 

Дия лиОмкжзіб лСгОмзФ - ніежпкжХ СУіа зСкмТСиююпжР СТвОк УОйСУміРкС СапжУиює 
лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя мО кОгУжиОє (бТФпОє) лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя еО 2022 Тіз 
Ф УмТСз гС 31 вТФгкя 2023 ТСзФ. 

ЙТж оьСйФ ТіпкО УФйО лиОмПдФ еО еПйПиькі гіиякзж (еПйПиькі пОУмзж (лОї), бжекОпПкі ожй 
ліглФкзмСй, бжекОпОємьУя лТСлСТоіРкС зіиьзСУмі йіУяоіб, зСиж мОзі еПйПиькі гіиякзж 
(еПйПиькі пОУмзж (лОї) лігиявОиж СлСгОмзФбОккю лиОмСю еО еПйию. 

ЛзиОгПкі, кОгіУиОкі (бТФпПкі) Ф 2022 мО 2023 ТСзОХ лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС 
УлиОмФ лиОмж еО еПйию, еО еПйПиькі гіиякзж, сС кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ожй ліглФкзмСй, лігиявОюмь УзОУФбОккю (бігзижзОккю), О вТСрСбі 
еСаСб'яеОккя мО лСгОмзСбжР аСТв, бжекОпПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй лС лиОмі еО еПйию, - 
ОкФиюбОккю. 

ЛзиОгПкі, кОгіУиОкі (бТФпПкі) гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя 
ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС 
ебіиькПккя біг УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, лиОмж еО еПйию мО лСгОмзФ кО кПТФХСйП 
йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО екжсПкП пж лСрзСгдПкП кПТФХСйП йОРкС" 
лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС УлиОмФ лиОмж еО еПйию, еО еПйПиькі гіиякзж, 
бжекОпПкі ліглФкзмСй 283.1.9 лФкзмФ 283.1 мО лФкзмСй 283.2 УмОммі 283 оьСвС КСгПзУФ, 
лігиявОюмь УзОУФбОккю (бігзижзОккю), О вТСрСбі еСаСб'яеОккя мО лСгОмзСбжР аСТв, 
бжекОпПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй лС лиОмі еО еПйию, - ОкФиюбОккю. 

ЛзиОгПкі, кОгіУиОкі (бТФпПкі) гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя 
ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС 
ебіиькПккя біг УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, лиОмж еО еПйию мО лСгОмзФ кО кПТФХСйП 
йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО екжсПкП пж лСрзСгдПкП кПТФХСйП йОРкС" 
лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС УлиОмФ лиОмж еО еПйию, еО еПйПиькі гіиякзж, 
бжекОпПкі лФкзмСй 288.8 УмОммі 288 оьСвС КСгПзУФ, лігиявОюмь УзОУФбОккю (бігзижзОккю), О 
вТСрСбі еСаСб'яеОккя мО лСгОмзСбжР аСТв, бжекОпПкі зСкмТСиююпжй СТвОкСй лС лиОмі еО 
еПйию, - ОкФиюбОккю. 

ЗОгйіТкС УлиОпПкі УФйж лиОмж еО еПйию, сС бжкжзиж бкОУиігСз УзОУФбОккя 
(бігзижзОккя) лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь, лігиявОюмь еОТОХФбОккю бжзиюпкС б 
ТОХФкСз йОРаФмкіХ лиОмПдіб е оьСвС лСгОмзФ, зТій бжлОгзіб: язсС Ф мОзСвС лиОмкжзО 
кОябкжР лСгОмзСбжР аСТв е лиОмж еО еПйию - кОгйіТФ УлиОпПкі УФйж еОТОХСбФюмьУя б 
ТОХФкСз лСвОрПккя мОзСвС аСТвФ; О язсС СаСб'яеСз бкПУПккя лиОмж лПТПРрСб гС ікрСвС 
УФа'єзмО е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 120 ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС ейікж 
биОУкжзО Са'єзмО кПТФХСйСвС йОРкО, - УФйО бкПУПкСї лиОмж еО ебПТкПккяй лСлПТПгкьСвС 
зСТжУмФбОпО еОТОХСбФємьУя б ТОХФкСз йОРаФмкіХ лиОмПдіб е лиОмж еО еПйию кСбСвС 
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зСТжУмФбОпО мОзСї еПйПиькСї гіиякзж, еО ФйСбж бігрзСгФбОккя кСбжй зСТжУмФбОпПй 
еПйПиькСї гіиякзж, язжР лТжгаОб кПТФХСйП йОРкС, лСлПТПгкьСйФ зСТжУмФбОпФ УФйж 
бкПУПкСї кжй гС аюгдПміб лиОмж еО бжУкСбзСй зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС мОзФ УФйФ. 

69.15. ЗП кОТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя еОвОиькП йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя 
еО еПйПиькі гіиякзж, еПйПиькі пОУмзж (лОї), сС ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ ОзмжбкжХ аСРСбжХ 
гіР ОаС кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ КзТОїкж: 

 еО 2022 Тіз - Ф пОУмжкі еПйПиькжХ гіиякСз, еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), сС лПТПаФбОюмь Ф 
биОУкСУмі пж зСТжУмФбОккі ніежпкжХ СУіа; 

 е 1 аПТПекя 2022 ТСзФ гС 31 вТФгкя 2022 ТСзФ - Ф пОУмжкі еПйПиькжХ гіиякСз, 
еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі пж зСТжУмФбОккі юТжгжпкжХ 
СУіа. 

ЛФйО йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя еО еПйПиькі гіиякзж (еПйПиькі пОУмзж (лОї), 
бжекОпПкі ожй ліглФкзмСй, бжекОпОємьУя лТСлСТоіРкС зіиьзСУмі йіУяоіб, зСиж мОзі еПйПиькі 
гіиякзж (еПйПиькі пОУмзж (лОї) лігиявОиж СлСгОмзФбОккю лиОмСю еО еПйию ОаС єгжкжй 
лСгОмзСй пПмбПТмСї вТФлж. 

ЙиОмкжзж лСгОмзіб, язі гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік 
гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС ебіиькПккя біг 
УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, лиОмж еО еПйию мО лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг 
еПйПиькСї гіиякзж, еО екжсПкП пж лСрзСгдПкП кПТФХСйП йОРкС" бжекОпжиж мО 
еОгПзиОТФбОиж б лСгОмзСбіР ебімкСУмі йікійОиькП лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя еО 2022 - 2023 
ТСзж еО еПйПиькі гіиякзж, сС ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ, бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй 
оьСвС ліглФкзмФ, йОюмь лТОбС бігзСТжвФбОмж кОТОХСбОкі еО 2022 - 2023 ТСзж УФйж 
еОвОиькСвС йікійОиькСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя рияХСй лСгОккя б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, ФмСпкююпжХ лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР. 

ЗСТйж, бжекОпПкі ОаеОоОйж УьСйжй і бСУьйжй лФкзмФ 381.2 УмОммі 381 оьСвС КСгПзУФ, 
еОУмСУСбФюмьУя гС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2023 ТСзФ. 

69.16. ЗО лПТіСг е 1 Уіпкя 2022 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2022 ТСзФ кП кОТОХСбФємьУя мО кП 
УлиОпФємьУя ПзСиСвіпкжР лСгОмСз лиОмкжзОйж оьСвС лСгОмзФ, еОТПєУмТСбОкжйж (беямжйж 
кО Саиіз) еО йіУоПй ТСейісПккя УмОоіСкОТкжХ гдПТПи еОаТФгкПккя, еО ФмбСТПккя 
ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб мО мжйпОУСбП еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб кО мПТжмСТіяХ 
ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ 
КзТОїкж. 

ЙСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2023 ТСзФ б пОУмжкі мПТжмСТіР, бзиюпПкжХ гС ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО 
язжХ бПгФмьУя (бПижУя) Озмжбкі аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю 
ЛПгПТОоією, ПзСиСвіпкжР лСгОмСз кП кОТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя еО лПТіСг е лПТрСвС 
пжУиО йіУяоя, б язСйФ аФиС бжекОпПкС сСгС біглСбігкжХ мПТжмСТіР гОмФ лСпОмзФ аСРСбжХ 
гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії, гС лПТрСвС пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє ліУия гОмж еОбПТрПккя 
аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії кО біглСбігкіР мПТжмСТії. 

ДзСиСвіпкжР лСгОмСз кП кОТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя лиОмкжзОйж оьСвС лСгОмзФ, 
еОТПєУмТСбОкжйж (беямжйж кО Саиіз) еО йіУоПй ТСейісПккя УмОоіСкОТкжХ гдПТПи 
еОаТФгкПккя, еО ФмбСТПккя ТОгіСОзмжбкжХ бігХСгіб мО мжйпОУСбП еаПТівОккя ТОгіСОзмжбкжХ 
бігХСгіб кО еПйПиькжХ гіиякзОХ, еОаТФгкПкжХ бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, еО лПТіСг, 
зСиж мОзі еПйПиькі гіиякзж аФиж еОаТФгкПкі бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, мО/ОаС кО 
лПТіСг, зСиж еПйПиькі гіиякзж аФиж бжекОкі лСмПкоіРкС еОаТФгкПкжйж бжаФХСкПаПелПпкжйж 
лТПгйПмОйж. 

ЙПТіСг, зСиж еПйПиькі гіиякзж аФиж еОаТФгкПкі бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, 
бжекОпОємьУя яз лПТіСг, сС лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, кО язжР лТжлОгОє гОмО 
лСпОмзФ СаУмПдПккя еПйПиькСї гіиякзж СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї гіяиькСУмі, мО 
еОбПТрФємьУя СУмОккій пжУиСй йіУяоя, б язСйФ мОзі еПйПиькі гіиякзж бжекОкі лТжгОмкжйж 
гия бжзСТжУмОккя. 

Дия еПйПиькжХ гіиякСз, сС ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) 
Озмжбкі аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, лПТіСг, зСиж 
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еПйПиькі гіиякзж бжекОюмьУя еОаТФгкПкжйж бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, 
бжекОпОємьУя яз лПТіСг, сС лСпжкОємьУя е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй, б 
язСйФ еОбПТрПкС Озмжбкі аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбО СзФлОоія кО біглСбігкіР мПТжмСТії (Ф мСйФ 
пжУиі язсС гОмО лСпОмзФ СаУмПдПккя кПаПелПпкСї мПТжмСТії СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї 
гіяиькСУмі кОУмОє ліУия гОмж еОбПТрПккя аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії кО 
біглСбігкіР мПТжмСТії), еО ФйСбж лСгОккя лиОмкжзСй гС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, 
біРУьзСбСї ОгйікіУмТОоії мО біРУьзСбС-ожбіиькСї ОгйікіУмТОоії еОябж лТС лСмПкоіРкП 
еОаТФгкПккя еПйПиькСї гіиякзж бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж мО лТжРкяммя мОзжй 
СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, біРУьзСбСю ОгйікіУмТОоією ОаС біРУьзСбС-ожбіиькСю 
ОгйікіУмТОоією ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб і 
еаСТіб сСгС еПйПиькСї гіиякзж, еОекОпПкСї Ф мОзіР еОябі, мО еОбПТрФємьУя СУмОккій пжУиСй 
йіУяоя, б язСйФ мОзі еПйПиькі гіиякзж бжекОкі лТжгОмкжйж гия бжзСТжУмОккя. 

ЙПТіСг, зСиж еПйПиькі гіиякзж бжекОюмьУя лСмПкоіРкС еОаТФгкПкжйж 
бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж, бжекОпОємьУя яз лПТіСг, сС лСпжкОємьУя е лПТрСвС 
пжУиО йіУяоя, кО язжР лТжлОгОє гОмО лТжРкяммя ТірПккя УіиьУьзСю, УПижскСю, йіУьзСю 
ТОгСю, біРУьзСбСю ОгйікіУмТОоією ОаС біРУьзСбС-ожбіиькСю ОгйікіУмТОоією лТС кОгОккя 
лСгОмзСбжХ ліиьв еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб мО еаСТіб кО лігУмОбі еОябж лиОмкжзО 
лСгОмзіб, мО еОбПТрФємьУя СУмОккій пжУиСй йіУяоя, кО язжР лТжлОгОє гОмО, сС кОУмОє 
ТОкірП, - ОаС СУмОккіР гПкь УмТСзФ, кО язжР кОгОкС ліиьвФ еі УлиОмж йіУоПбжХ лСгОмзіб 
мО/ОаС еаСТіб біглСбігкС гС лТжРкямСвС ТірПккя (Ф мСйФ пжУиі е ФТОХФбОккяй ейік, бкПУПкжХ 
гС мОзСвС ТірПккя), ОаС гОмО УзОУФбОккя біглСбігкСвС ТірПккя, ОаС гОмО лСпОмзФ 
СаУмПдПккя еПйПиькСї гіиякзж СлПТОмСТОйж лТСмжйіккСї гіяиькСУмі пж бжекОккя еПйПиькСї 
гіиякзж лТжгОмкСю гия бжзСТжУмОккя. 

ДОмж лСпОмзФ мО еОбПТрПккя аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії бжекОпОюмьУя 
біглСбігкС гС гОкжХ ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС 
СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією. 

ЙПТПиіз мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ 
КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, бжекОпОємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
лСТягзФ. 

ЙиОмкжзж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, бжекОпПкі Ф оьСйФ ліглФкзмі, язі гС гОмж кОаТОккя 
пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ 
еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС ебіиькПккя біг УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, лиОмж еО 
еПйию мО лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО екжсПкП пж 
лСрзСгдПкП кПТФХСйП йОРкС" бжекОпжиж мО еОгПзиОТФбОиж б лСгОмзСбіР ебімкСУмі еО 
лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж 2022 мО/ОаС 2023 ТСзіб лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е ПзСиСвіпкСвС 
лСгОмзФ, йОюмь лТОбС бігзСТжвФбОмж кОТОХСбОкі еО оі лПТіСгж УФйж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ 
рияХСй лСгОккя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, ФмСпкююпжХ лСгОмзСбжХ 
гПзиОТОоіР". 

69.17. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, кО лПТіСг гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС, 
кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, гия аОкзіб, ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб, 
кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкміб ПиПзмТСккжХ вТСрПР мО 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб еФлжкяємьУя лПТПаів УмТСзіб, бжекОпПкжХ гия кОгУжиОккя 
лСбігСйиПккя лТС бігзТжммя ОаС еОзТжммя ТОХФкзО / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя лиОмкжзО 
лСгОмзіб - юТжгжпкСї СУСаж (ТПежгПкмО і кПТПежгПкмО), Ф мСйФ пжУиі бігзТжмСвС пПТПе РСвС 
бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, пж УОйСеОРкямСї ніежпкСї СУСаж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ, б 
язСйФ СаиізСбФємьУя лиОмкжз лСгОмзіб, мО лСбігСйиПкь лТС беяммя ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС 
вОйОкоя кО Саиіз ОаС бігйСбФ Ф беяммі зСкмТСиююпжй СТвОкСй ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС 
вОйОкоя кО Саиіз. 

КОХФкСз / ПиПзмТСккжР вОйОкПоь ббОдОємьУя беямжй кО Саиіз Ф ТОеі СмТжйОккя аОкзСй 
ОаС ікрСю нікОкУСбСю ФУмОкСбСю, кПаОкзібУьзжй кОгОбОпПй лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмСй 
ПиПзмТСккжХ вТСрПР лСбігСйиПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС беяммя ТОХФкзФ кО Саиіз Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ ОаС еО йСбпОекСю евСгСю, язсС мОзП лСбігСйиПккя кП СмТжйОкС, 
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гОмСю мО пОУСй беяммя ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя кО Саиіз Ф мОзСйФ ТОеі ббОдОємьУя 
гОмО мО пОУ СмТжйОккя аОкзСй ОаС ікрСю нікОкУСбСю ФУмОкСбСю, кПаОкзібУьзжй 
кОгОбОпПй лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмСй ПиПзмТСккжХ вТСрПР лСбігСйиПккя (збжмОкоії) 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС лігмбПТгдПккя нОзмФ лТжРкяммя лСбігСйиПккя гС СаТСаиПккя. 

К ТОеі кПСмТжйОккя нікОкУСбСю ФУмОкСбСю лСбігСйиПккя (збжмОкоії) зСкмТСиююпСвС 
СТвОкФ лТС лігмбПТгдПккя нОзмФ лТжРкяммя лСбігСйиПккя гС СаТСаиПккя лС мОзжХ 
ТОХФкзОХ / ПиПзмТСккжХ вОйОкояХ йСдФмь егіРУкюбОмжУя бжгОмзСбі СлПТОоії аПе СмТжйОккя 
лігмбПТгдПккя сСгС беяммя їХ кО Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі. 

ПСгС бУіХ ТОХФкзіб / ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб, бігзТжмжХ/еОзТжмжХ Ф лПТіСг гії бСєккСвС, 
кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж лиОмкжзОй лСгОмзіб, бжекОпПкжй лФкзмСй 69.1 
УмОммі 69 оьСвС КСгПзУФ, аОкзж, ікрі нікОкУСбі ФУмОкСбж, кПаОкзібУьзі кОгОбОпі лиОмідкжХ 
лСУиФв, ПйімПкмж ПиПзмТСккжХ вТСрПР еСаСб'яеОкі кОлТОбжмж (Ф мСйФ пжУиі лСбмСТкС) гС 
зСкмТСиююпжХ СТвОкіб лСбігСйиПккя лТС бігзТжммя/еОзТжммя ТОХФкзіб / ПиПзмТСккжХ 
вОйОкоіб гия СмТжйОккя біг зСкмТСиююпжХ СТвОкіб лСбігСйиПккя лТС беяммя ТОХФкзіб / 
ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб кО Саиіз кП ліекірП СгкСвС йіУяоя е гОмж лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя 
бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж. ЯзсС ліУия лТжлжкПккя еОекОпПкжХ 
УмОкіб Ф аОкзФ, ікрСї нікОкУСбСї ФУмОкСбж, кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ лСУиФв, 
ПйімПкмО ПиПзмТСккжХ вТСрПР бігУФмкє лігмбПТгдПккя беяммя ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС 
вОйОкоя кО Саиіз Ф зСкмТСиююпСйФ СТвОкі, ббОдОємьУя, сС аОкз, ікрО нікОкУСбО ФУмОкСбО, 
кПаОкзібУьзжР кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкм ПиПзмТСккжХ вТСрПР ТСелСпОб 
егіРУкПккя бжгОмзСбжХ СлПТОоіР еО ТОХФкзСй / ПиПзмТСккжй вОйОкоПй лиОмкжзО лСгОмзіб 
гС СмТжйОккя лСбігСйиПккя біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС беяммя ТОХФкзФ / 
ПиПзмТСккСвС вОйОкоя кО Саиіз Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ. 

69.18. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, кО лПТіСг гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС, 
кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, е йПмСю еОХжУмФ лТОб лиОмкжзіб, еаПТПдПккя мО 
еОХжУмФ гОкжХ кОгОккя ПиПзмТСккжХ УПТбіУіб мО лТжРйОккя ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб біг 
лиОмкжзіб лСгОмзіб егіРУкююмьУя Ф ТСаСпі гкі е 8 вСгжкж гС 20 вСгжкж. 

ИлПТОоіРкжР гПкь гия ТПєУмТОоії лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, 
кО язжР лТжлОгОє вТОкжпкжР УмТСз ТПєУмТОоії лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб 
зСТжвФбОккя, мТжбОє е 0 вСгжк 00 Хбжижк гС 24 вСгжкж 00 Хбжижк. 

КбжмОкоія лТС лТжРкяммя ОаС кПлТжРкяммя, ОаС еФлжкПккя ТПєУмТОоії сСгС лСгОмзСбжХ 
кОзиОгкжХ / ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, лСгОкжХ гия ТПєУмТОоії б ЄгжкСйФ ТПєУмТі 
лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ лТСмявСй СлПТОоіРкСвС гкя, кО язжР лТжлОгОє вТОкжпкжР УмТСз 
ТПєУмТОоії лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, кОгУжиОємьУя лиОмкжзФ 
лСгОмзФ кП ліекірП кОУмФлкСвС СлПТОоіРкСвС гкя. 

ЯзсС лТСмявСй кОУмФлкСвС СлПТОоіРкСвС гкя ліУия СлПТОоіРкСвС гкя, кО язжР лТжлОгОє 
вТОкжпкжР УмТСз ТПєУмТОоії лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ мО/ОаС ТСеТОХФкзіб зСТжвФбОккя, кП 
кОгіУиОкС збжмОкоії лТС лТжРкяммя ОаС кПлТжРкяммя, ОаС еФлжкПккя ТПєУмТОоії лСгОмзСбСї 
кОзиОгкСї / ТСеТОХФкзФ зСТжвФбОккя, мОзО лСгОмзСбО кОзиОгкО ббОдОємьУя 
еОТПєУмТСбОкСю б ЄгжкСйФ ТПєУмТі лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ. 

ЙігмбПТгдПккяй лТСгОбою лТС лТжРкяммя РСвС лСгОмзСбСї кОзиОгкСї мО/ОаС ТСеТОХФкзФ 
зСТжвФбОккя гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ лСгОмзСбжХ кОзиОгкжХ є збжмОкоія б ПиПзмТСккСйФ 
бжвиягі Ф мПзУмСбСйФ нСТйОмі, язО кОгУжиОємьУя кП ліекірП кОУмФлкСвС СлПТОоіРкСвС гкя. 

69.19. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС 
УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, гия зСкмТСиююпжХ СТвОкіб лТжлжкяємьУя лПТПаів УмТСзіб, 
бУмОкСбиПкжХ гия беяммя кО Саиіз Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ юТжгжпкжХ СУіа мО їХ 
бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб яз лиОмкжзіб лСгОмзіб мО еаСТіб еО СУкСбкжй йіУоПй СаиізФ ОаС 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб еО лСгОмзСбСю ОгТПУСю мО лПТПгОпі гОкжХ лТС беяммя кО Саиіз 
мОзжХ лиОмкжзіб лСгОмзіб Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ 
юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь. 

69.20. К ТОеі кОябкСУмі ікнСТйОоії кО СніоіРкСйФ бПа-лСТмОиі оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, лТС бігУФмкіУмь йСдижбСУмі 
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еОаПелПпжмж лТСгОд йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ ійлСТмПТОй мюмюкСбжХ бжТСаіб 
гСебСияємьУя ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мюмюкСбжХ бжТСаіб, йОТзСбОкжХ 
йОТзОйж ОзожекСвС лСгОмзФ, язі кП є гСзФйПкмОйж УФбСТСвС СаиізФ, мО кОгТФзСбОкжйж еО 
йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж кО еОйСбиПккя бжТСакжзіб ОаС ійлСТмПТіб мюмюкСбжХ 
бжТСаіб. АзожекжР лСгОмСз е мюмюкСбжХ бжТСаіб, йОТзСбОкжХ мОзжйж йОТзОйж, 
УлиОпФємьУя лиОмкжзОйж лСгОмзФ гС лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії. 

К бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, ТОеСй е йжмкСю гПзиОТОоією 
лиОмкжз лСгОмзФ лСгОє гС йжмкСвС СТвОкФ: 

 гСзФйПкм, сС лігмбПТгдФє УлиОмФ ОзожекСвС лСгОмзФ гС біглСбігкСвС аюгдПмФ б 
лСбкСйФ СаУяеі.  
МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, 
еОаПелПпФє кОгОккя оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
йжмкФ лСиімжзФ, ікнСТйОоії сСгС лігмбПТгдПккя УлиОпПкжХ УФй ОзожекСвС лСгОмзФ е 
біглСбігкжйж ТПзбіежмОйж мОзСвС гСзФйПкмО; 

 ікнСТйОоію лТС йОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ іе еОекОпПккяй УПТіР мО кСйПТіб йОТСз 
ОзожекСвС лСгОмзФ, язжйж йОТзСбОкі мюмюкСбі бжТСаж, сС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж. 

ЖОТзж ОзожекСвС лСгОмзФ, кОгТФзСбОкі еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, лСбжккі 
йОмж ТСейіТж, зСиьСТСбФ вОйФ мО ТПзбіежмж, язі лПТПгаОпПкі лСиСдПккяй лТС бжвСмСбиПккя, 
еаПТівОккя, лТСгОд йОТСз ОзожекСвС лСгОмзФ мО йОТзФбОккя ОизСвСиькжХ кОлСїб, 
мюмюкСбжХ бжТСаіб мО Тігжк, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б ПиПзмТСккжХ УжвОТПмОХ, 
еОмбПТгдПкжй КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бжзСкОккя лФкзмФ 226.3 УмОммі 226 оьСвС 
КСгПзУФ. 

Иаів йОТзСбОкжХ біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ мюмюкСбжХ бжТСаіб егіРУкюємьУя гС їХ 
лСбкСї ТПОиіеОоії зікоПбСйФ УлСджбОпФ, ОиП кП ліекірП кід пПТПе мТж йіУяоі ліУия 
лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ. 

69.21. ЖОРкС лиОмкжзО лСгОмзіб ебіиькяємьУя е лСгОмзСбСї еОУмОбж е гкя СмТжйОккя 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй ТірПккя лТС бжиФпПккя йОРкО б ФйСбОХ лТОбСбСвС ТПджйФ 
бСєккСвС УмОкФ, лТжРкямСвС біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лПТПгОпФ, лТжйФУСбП 
бігпФдПккя ОаС бжиФпПккя йОРкО б ФйСбОХ лТОбСбСвС ТПджйФ бСєккСвС пж кОгебжпОРкСвС 
УмОкФ", аПе еОУмСУФбОккя бжйСв УмОммі 92 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙТж оьСйФ Ф ТОеі СлиОмкСвС бжиФпПккя йОРкО мОзі зСрмж УлТяйСбФюмьУя кО лСвОрПккя 
лСгОмзСбСвС аСТвФ лиОмкжзО лСгОмзіб, йОРкС язСвС бжиФпПкС. 

69.22. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, ббПгПкСвС КзОеСй 
ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ N 
64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж 
"ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ N 2102-IX, лС 31 вТФгкя 
ТСзФ, б язСйФ лТжлжкПкС ОаС УзОУСбОкС бСєккжР УмОк, лСиСдПккя УмОммі 266 оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя е ФТОХФбОккяй мОзжХ СУСаижбСУмПР: 

лігУмОбСю гия СапжУиПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, 
бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО Са'єзмж джмиСбСї мО кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, Ф мСйФ 
пжУиі їХ пОУмСз, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ мО/ОаС юТжгжпкжХ СУіа, сС аФиж 
лСрзСгдПкі ОаС екжсПкі, є бігСйСУмі, бжекОпПкі УмОммПю 266 оьСвС КСгПзУФ, гОкі 
ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ йОРкО, лСрзСгдПкСвС мО екжсПкСвС бкОУиігСз аСРСбжХ гіР, 
мПТСТжУмжпкжХ Озміб, гжбПТУіР, УлТжпжкПкжХ еаТСРкСю ОвТПУією КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж 
КзТОїкж (гОиі - КПєУмТ йОРкО), мО гОкі ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі 
гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, бжекОпПкСвС Ф бУмОкСбиПкСйФ 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж лСТягзФ. 

ДПТдОмПиь КПєУмТФ йОРкО сСзбОТмОиФ Ф 15-гПккжР УмТСз ліУия еОзікпПккя лСгОмзСбСвС 
(ебімкСвС) збОТмОиФ лСгОє оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, бігСйСУмі, кПСаХігкі гия ТСеТОХФкзФ мО УлТОбияккя лСгОмзФ кО 
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кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, УмОкСй кО лПТрП пжУиС біглСбігкСвС 
збОТмОиФ. 

ЙСгОмСз кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, кП кОТОХСбФємьУя мО кП 
УлиОпФємьУя: 

1) еО Са'єзмж джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, сС ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ 
ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ 
КзТОїкж: 

 еО 2021 мО 2022 ТСзж - еО Са'єзмж джмиСбСї кПТФХСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі їХ пОУмзж, сС 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ СУіа; 

 еО лПТіСг е 1 аПТПекя 2022 ТСзФ лС 31 вТФгкя 2022 ТСзФ - еО Са'єзмж джмиСбСї 
кПТФХСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі їХ пОУмзж, сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі юТжгжпкжХ СУіа, мО 
еО Са'єзмж кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ мО/ОаС 
юТжгжпкжХ СУіа. 

ЙСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2023 ТСзФ еО Са'єзмж джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, Ф 
мСйФ пжУиі їХ пОУмзж, сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ мО/ОаС юТжгжпкжХ СУіа, сС 
ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю 
ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ КзТОїкж, язі бзиюпПкі гС ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя 
(бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, лСгОмСз кО 
кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, кП кОТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя еО 
лПТіСг е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, б язСйФ аФиС бжекОпПкС сСгС біглСбігкжХ мПТжмСТіР гОмФ 
лСпОмзФ ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії, гС СУмОккьСвС пжУиО йіУяоя, Ф язСйФ 
еОбПТрПкС аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбФ СзФлОоію кО біглСбігкіР мПТжмСТії. 

ДОмж лСпОмзФ мО еОбПТрПккя ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії 
бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС гОкжХ ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії 
ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією. 

ЙПТПиіз мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ 
КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, бжекОпОємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
лСТягзФ; 

2) еО екжсПкі бкОУиігСз аСРСбжХ гіР, мПТСТжУмжпкжХ Озміб, гжбПТУіР, УлТжпжкПкжХ 
еаТСРкСю ОвТПУією КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж, Са'єзмж джмиСбСї мО/ОаС 
кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі: 

 еО 2021 Тіз мО кОУмФлкі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж - еО Са'єзмж джмиСбСї мО/ОаС 
кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі їХ пОУмзж, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ 
СУіа, гОкі лТС екжсПккя язжХ бкПУПкі гС КПєУмТФ йОРкО; 

 еО 2022 Тіз мО кОУмФлкі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж - еО Са'єзмж джмиСбСї мО/ОаС 
кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі їХ пОУмзж, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі 
юТжгжпкжХ СУіа, гОкі лТС екжсПккя язжХ бкПУПкі гС КПєУмТФ йОРкО; 

3) еО лСрзСгдПкі Са'єзмж джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі (яз мОзі, сС 
лСмТПаФюмь зОлімОиькСвС ТПйСкмФ, ТПзСкУмТФзоії пж ТПУмОбТОоії бкОУиігСз аСРСбжХ гіР, 
мПТСТжУмжпкжХ Озміб, гжбПТУіР, УлТжпжкПкжХ еаТСРкСю ОвТПУією КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж 
КзТОїкж): 

 еО 2021 Тіз мО кОУмФлкі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж - еО Са'єзмж джмиСбСї кПТФХСйСУмі, Ф 
мСйФ пжУиі їХ пОУмзж, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ СУіа, язі аФиж лСрзСгдПкі 
Ф 2022 ТСоі бкОУиігСз аСРСбжХ гіР, мПТСТжУмжпкжХ Озміб, гжбПТУіР, УлТжпжкПкжХ 
еаТСРкСю ОвТПУією КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж, мО гОкі лТС лСрзСгдПккя 
язжХ бкПУПкі гС КПєУмТФ йОРкО. ЗОТОХФбОккя лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП 
біг еПйПиькСї гіиякзж, лС мОзжХ Са'єзмОХ кПТФХСйСвС йОРкО бігкСбиюємьУя 
лСпжкОюпж е йіУяоя, кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б язСйФ еО гОкжйж КПєУмТФ йОРкО 
Са'єзмж джмиСбСї кПТФХСйСУмі зОлімОиькС бігТПйСкмСбОкі, ТПзСкУмТФРСбОкі, 
ТПУмОбТСбОкі мО бжекОкі лТжгОмкжйж гия лТСджбОккя; 

 еО лПТіСг е 1 аПТПекя 2022 ТСзФ мО кОУмФлкі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж - еО Са'єзмж 
джмиСбСї кПТФХСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі їХ пОУмзж, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі юТжгжпкжХ 
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СУіа, язі аФиж лСрзСгдПкі Ф 2022 ТСоі бкОУиігСз аСРСбжХ гіР, мПТСТжУмжпкжХ Озміб, 
гжбПТУіР, УлТжпжкПкжХ еаТСРкСю ОвТПУією КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж, мО 
гОкі лТС лСрзСгдПккя язжХ бкПУПкі гС КПєУмТФ йОРкО. ЗОТОХФбОккя лСгОмзФ кО 
кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, бігкСбиюємьУя лСпжкОюпж е йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б язСйФ еО гОкжйж КПєУмТФ йОРкО Са'єзмж джмиСбСї 
кПТФХСйСУмі зОлімОиькС бігТПйСкмСбОкі, ТПзСкУмТФРСбОкі, ТПУмОбТСбОкі мО бжекОкі 
лТжгОмкжйж гия лТСджбОккя; 

 еО лПТіСг е 1 аПТПекя 2022 ТСзФ мО кОУмФлкі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж - еО Са'єзмж 
кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі їХ пОУмзж, язі лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ 
мО/ОаС юТжгжпкжХ СУіа, язі аФиж лСрзСгдПкі Ф 2022 ТСоі бкОУиігСз аСРСбжХ гіР, 
мПТСТжУмжпкжХ Озміб, гжбПТУіР, УлТжпжкПкжХ еаТСРкСю ОвТПУією КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії 
лТСмж КзТОїкж, мО гОкі лТС лСрзСгдПккя язжХ бкПУПкі гС КПєУмТФ йОРкО. 
ЗОТОХФбОккя лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, лС мОзжХ 
Са'єзмОХ кПТФХСйСвС йОРкО бігкСбиюємьУя лСпжкОюпж е йіУяоя, кОУмФлкСвС еО 
йіУяоПй, б язСйФ еО гОкжйж КПєУмТФ йОРкО Са'єзмж кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі 
зОлімОиькС бігТПйСкмСбОкі, ТПзСкУмТФРСбОкі, ТПУмОбТСбОкі мО бжекОкі лТжгОмкжйж 
гия бжзСТжУмОккя еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй. 

ЗО Са'єзмж джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі їХ пОУмзж, язі 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ніежпкжХ мО/ОаС юТжгжпкжХ СУіа, лСрзСгдПкі (яз мОзі, сС 
лСмТПаФюмь зОлімОиькСвС ТПйСкмФ, ТПзСкУмТФзоії пж ТПУмОбТОоії) Ф лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) 
лПТіСгОХ лСпжкОюпж е 1 Уіпкя 2023 ТСзФ бкОУиігСз аСРСбжХ гіР, мПТСТжУмжпкжХ Озміб, 
гжбПТУіР, УлТжпжкПкжХ еаТСРкСю ОвТПУією КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж, лСгОмСз кО 
кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, кП кОТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя еО 
лПТіСг е лПТрСвС пжУиО йіУяоя, б язСйФ аФиС еОнізУСбОкС нОзм лСрзСгдПккя джмиСбСї 
мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі еО гОкжйж КПєУмТФ йОРкО, гС лПТрСвС пжУиО йіУяоя, 
кОУмФлкСвС еО йіУяоПй, б язСйФ еО гОкжйж КПєУмТФ йОРкО Са'єзмж джмиСбСї мО/ОаС 
кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі зОлімОиькС бігТПйСкмСбОкі, ТПзСкУмТФРСбОкі, ТПУмОбТСбОкі мО 
бжекОкі лТжгОмкжйж гия лТСджбОккя / гия бжзСТжУмОккя еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй. 

К пОУмжкі Са'єзміб джмиСбСї/кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі їХ пОУмСз, язі бкОУиігСз 
аСРСбжХ гіР, мПТСТжУмжпкжХ Озміб, гжбПТУіР, УлТжпжкПкжХ еаТСРкСю ОвТПУією КСУіРУьзСї 
ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж, еОекОиж кПекОпкжХ лСрзСгдПкь, лТжгОмкі гия лТСджбОккя / 
бжзСТжУмОккя еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй (біглСбігкС) мО лігиявОюмь бігкСбиПккю рияХСй 
лСмСпкСвС ТПйСкмФ, УіиьУьзі, УПижскі, йіУьзі ТОгж, біРУьзСбі ОгйікіУмТОоії ОаС біРУьзСбС-
ожбіиькі ОгйікіУмТОоії йОюмь лТОбС: 

1) бУмОкСбиюбОмж УмОбзж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, б 
ТСейіТі, йПкрСйФ еО ТСейіТ лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, 
бУмОкСбиПкжР ТірПккяй біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя гия лПбкСвС мжлФ 
Са'єзміб кПТФХСйСвС йОРкО, сС УлиОпФємьУя кО біглСбігкіР мПТжмСТії; 

2) ебіиькямж біг УлиОмж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж. 
ДС мОзжХ ТірПкь УіиьУьзжХ, УПижскжХ, йіУьзжХ ТОг, біРУьзСбжХ ОгйікіУмТОоіР ОаС 

біРУьзСбС-ожбіиькжХ ОгйікіУмТОоіР мО/ОаС ТірПкь лТС бкПУПккя ейік гС мОзжХ ТірПкь кП 
еОУмСУСбФюмьУя бжйСвж ліглФкзмФ 4.1.9 лФкзмФ 4.1 мО лФкзмФ 4.5 УмОммі 4, ліглФкзміб 12.3.3, 
12.3.4 і 12.3.7 лФкзмФ 12.3, ліглФкзмФ 12.4.3 лФкзмФ 12.4 мО лФкзмФ 12.5 УмОммі 12 оьСвС 
КСгПзУФ мО ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОУОгж гПТдОбкСї ТПвФиямСТкСї лСиімжзж Ф УнПТі 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі", пОУмжкж пПмбПТмСї УмОммі 15 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гСУмФл гС 
лФаиіпкСї ікнСТйОоії", ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ гСлСйСвФ УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя". 

ИТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, УіиьУьзі, УПижскі, йіУьзі ТОгж, біРУьзСбі ОгйікіУмТОоії 
ОаС біРУьзСбС-ожбіиькі ОгйікіУмТОоії еСаСб'яеОкі сСзбОТмОиФ Ф 15-гПккжР УмТСз ліУия 
еОзікпПккя лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) збОТмОиФ лСгОбОмж зСкмТСиююпжй СТвОкОй еО йіУоПй 
ТСемОрФбОккя Са'єзмО кПТФХСйСвС йОРкО УмОкСй кО лПТрП пжУиС біглСбігкСвС збОТмОиФ 
зСлії лТжРкямжХ ТірПкь сСгС: 
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 бУмОкСбиПккя УмОбзж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, б 
ТСейіТі, йПкрСйФ еО ТСейіТ лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї 
гіиякзж, бУмОкСбиПкжР ТірПккяй біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя гия 
лПбкСвС мжлФ Са'єзміб кПТФХСйСвС йОРкО, сС УлиОпФємьУя кО біглСбігкіР мПТжмСТії; 

 ебіиькПккя біг УлиОмж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж 
Са'єзміб кПТФХСйСвС йОРкО, сС еОекОиж кПекОпкжХ лСрзСгдПкь бкОУиігСз аСРСбжХ 
гіР, мПТСТжУмжпкжХ Озміб, гжбПТУіР, УлТжпжкПкжХ еаТСРкСю ОвТПУією КСУіРУьзСї 
ЛПгПТОоії лТСмж КзТОїкж. 

ЙиОмкжзж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, язі гС гОмж 
кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО 
ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС ебіиькПккя біг УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, лиОмж 
еО еПйию мО лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО екжсПкП пж 
лСрзСгдПкП кПТФХСйП йОРкС" еОгПзиОТФбОиж еО 2022 - 2023 ТСзж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя 
еО Са'єзмж джмиСбСї мО/ОаС кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, сС ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ, 
бжекОпПкжХ ожй ліглФкзмСй, йОюмь лТОбС бігзСТжвФбОмж кОТОХСбОкі лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя е лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО лПТіСг 2022 
мО 2023 ТСзж рияХСй лСгОккя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, ФмСпкююпжХ 
лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР еО біглСбігкжР лПТіСг. 

Дия лиОмкжзіб лСгОмзФ - ніежпкжХ СУіа зСкмТСиююпжР СТвОк УОйСУміРкС СапжУиює 
лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя мО кОгУжиОє (бТФпОє) лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя еО 
лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж 2021 мО 2022 ТСзж Ф УмТСз гС 31 вТФгкя 2023 ТСзФ, еО бжкямзСй 
лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО Са'єзмж кПджмиСбСї кПТФХСйСУмі, ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ 
ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ 
КзТОїкж, язі бзиюпПкі гС ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС 
мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, лС язжХ зСкмТСиююпжР СТвОк СапжУиює 
лСгОмзСбП еСаСб'яеОккя мО кОгУжиОє (бТФпОє) лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя еО 
лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж 2021 Тіз мО УіпПкь - июмжР 2022 ТСзФ, кП ліекірП лПТрСвС пжУиО 
йіУяоя, сС кОУмОє пПТПе ріУмь йіУяоіб ліУия гОмж еОбПТрПккя ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС 
мжйпОУСбСї СзФлОоії. 

ЙТж оьСйФ ТіпкО УФйО лиОмПдФ лС Са'єзмОХ кПТФХСйСвС йОРкО, бжекОпПкжХ ожй 
ліглФкзмСй, бжекОпОємьУя лТСлСТоіРкС гС зіиьзСУмі йіУяоіб, зСиж мОзі Са'єзмж кПТФХСйСвС 
йОРкО лігиявОиж СлСгОмзФбОккю лСгОмзСй кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї 
гіиякзж. 

ЛзиОгПкі, кОгіУиОкі (бТФпПкі) Ф 2022 мО 2023 ТСзОХ лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя лТС 
УлиОмФ УФй лСгОмзФ, СапжУиПкСвС евігкС іе УмОммПю 266 оьСвС КСгПзУФ, лС Са'єзмОХ 
кПТФХСйСвС йОРкО, бжекОпПкжХ Ф оьСйФ ліглФкзмі, лС язжХ кП кОТОХСбФємьУя мО кП 
УлиОпФємьУя лСгОмСз кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, лігиявОюмь 
УзОУФбОккю (бігзижзОккю), О вТСрСбі еСаСб'яеОккя мО лСгОмзСбжР аСТв, бжекОпПкі 
зСкмТСиююпжй СТвОкСй лС лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, - 
ОкФиюбОккю. 

ЗОгйіТкС УлиОпПкі УФйж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, сС 
бжкжзиж бкОУиігСз УзОУФбОккя (бігзижзОккя) лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь, лігиявОюмь 
еОТОХФбОккю бжзиюпкС б ТОХФкСз йОРаФмкіХ лиОмПдіб е оьСвС лСгОмзФ, О б ТОеі кОябкСУмі Ф 
мОзСвС лиОмкжзО лСгОмзСбСвС аСТвФ е лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї 
гіиякзж, - кОгйіТФ УлиОпПкі УФйж еОТОХСбФюмьУя б ТОХФкСз лСвОрПккя мОзСвС аСТвФ. 

69.23. ВжзиюпПкС. 
69.24. ВжзиюпПкС. 
69.25. ВжзиюпПкС. 
69.26. ВжзиюпПкС. 
69.27. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі, 

лСгОмзСбі СТвОкж егіРУкююмь гПТдОбкжР зСкмТСиь (кОвияг) мО УлСУмПТПдПккя Ф УнПТі 
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оікСФмбСТПккя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж “ЙТС оікж і оікСФмбСТПккя” е ФТОХФбОккяй 
СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ ожй лФкзмСй. 

ЙСгОмзСбі СТвОкж егіРУкююмь зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй лиОмкжзОйж лСгОмзіб бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО сСгС бУмОкСбиПкжХ гПТдОбСю нізУСбОкжХ оік, вТОкжпкжХ оік мО вТОкжпкжХ 
Тібкіб мСТвСбПиькСї кОгаОбзж (кОоікзж) рияХСй лТСбПгПккя нОзмжпкжХ лПТПбіТСз. 

ЛОзмжпкО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя еО кОябкСУмі ХСпО а Сгкієї е мОзжХ лігУмОб: 
СмТжйОккя Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ біг гПТдОбкжХ СТвОкіб ОаС СТвОкіб 

йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя ікнСТйОоії, сС Убігпжмь лТС йСдижбі лСТФрПккя лиОмкжзСй 
лСгОмзіб еОзСкСгОбУмбО лТС оікж і оікСФмбСТПккя; 

СмТжйОккя лжУьйСбСвС ебПТкПккя лСзФлоя (УлСджбОпО), СнСТйиПкСвС біглСбігкС гС 
еОзСкФ, лТС лСТФрПккя лиОмкжзСй лСгОмзіб ФУмОкСбиПкСвС лСТягзФ нСТйФбОккя, 
бУмОкСбиПккя мО еОУмСУФбОккя гПТдОбкжХ ТПвФиьСбОкжХ оік. 

Йіг пОУ лТСбПгПккя нОзмжпкСї лПТПбіТзж лСгОмзСбі СТвОкж йОюмь лТОбС СмТжйФбОмж біг 
УФа’єзміб вСУлСгОТюбОккя гСзФйПкмж мО/ОаС ікнСТйОоію, язі лігмбПТгдФюмь бОТміУмь 
лТжгаОккя мСбОТФ, сС є лТПгйПмСй лПТПбіТзж. 

К ТОеі бжябиПккя лСТФрПкь еОзСкСгОбУмбО лТС оікж і оікСФмбСТПккя еО ТПеФиьмОмОйж 
лТСбПгПккя нОзмжпкСї лПТПбіТзж мОзі лСТФрПккя еОекОпОюмьУя б СзТПйСйФ Озмі лТС 
ТПеФиьмОмж нОзмжпкСї лПТПбіТзж, язжР кОгУжиОємьУя гС СТвОкФ, ФлСбкСбОдПкСвС лТжРйОмж 
ТірПккя лТС еОУмСУФбОккя ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР еО лСТФрПккя бжйСв 
сСгС нСТйФбОккя, бУмОкСбиПккя мО еОУмСУФбОккя гПТдОбкжХ ТПвФиьСбОкжХ оік. 

К ТОеі язсС лиОмкжз лСгОмзіб кП лСвСгдФємьУя е бжябиПкжйж ліг пОУ нОзмжпкСї 
лПТПбіТзж лСТФрПккяйж еОзСкСгОбУмбО лТС оікж і оікСФмбСТПккя, бік кОгУжиОє УбСї 
еОФбОдПккя гС СТвОкФ, ФлСбкСбОдПкСвС лТжРйОмж ТірПккя лТС еОУмСУФбОккя 
ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР еО лСТФрПккя бжйСв сСгС нСТйФбОккя, 
бУмОкСбиПккя мО еОУмСУФбОккя гПТдОбкжХ ТПвФиьСбОкжХ оік. 

69.28. КУмОкСбжмж, сС гС лиОмкжзіб лСгОмзіб / лСгОмзСбжХ ОвПкміб, язі лТСбОгжиж 
гіяиькіУмь кО мПТжмСТіяХ ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю 
ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ КзТОїкж і кП йСдФмь лТПг'ябжмж лПТбжккі гСзФйПкмж, кО лігУмОбі 
язжХ егіРУкюємьУя Саиіз гСХСгіб, бжмТОм мО ікржХ лСзОекжзіб, лСб'яеОкжХ е бжекОпПккяй 
Са'єзміб СлСгОмзФбОккя мО/ОаС лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, яз бжкямСз іе лСиСдПкь УмОммі 44 
оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя УлПоіОиькі лТОбжиО гия лігмбПТгдПккя гОкжХ, бжекОпПкжХ Ф 
лСгОмзСбіР ебімкСУмі. 

ЙігУмОбОйж кПйСдижбСУмі лТПг’ябиПккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб є бмТОмО (екжсПккя пж 
еілУФммя) лПТбжккжХ гСзФйПкміб ОаС екОХСгдПккя їХ кО мПТжмСТіяХ, кО язжХ бПгФмьУя 
(бПижУя) аСРСбі гії, мО кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ 
КзТОїкж, Ф ТОеі язсС їХ кПйСдижбС бжбПемж ОаС їХ бжбПеПккя лСб’яеОкП е ТжежзСй гия джммя 
пж егСТСб’я лиОмкжзО лСгОмзіб, ніежпкжХ СУіа пж кПйСдижбП Ф еб’яезФ е ОгйікіУмТОмжбкжйж 
лПТПрзСгОйж, бУмОкСбиПкжйж СТвОкОйж биОгж. 

К ТОеі бмТОмж мО/ОаС кПйСдижбСУмі бжбПеПккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб лиОмкжз лСгОмзіб / 
лСгОмзСбжР ОвПкм лСгОє гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ б гСбіиькіР нСТйі лСбігСйиПккя лТС 
кПйСдижбіУмь бжбПеПккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб, ліглжУОкП зПТібкжзСй ліглТжєйУмбО мО 
вСиСбкжй аФХвОимПТСй, б язСйФ еОекОпОюмьУя: СаУмОбжкж, сС лТжебПиж гС бмТОмж мО/ОаС 
кПйСдижбСУмі бжбПеПккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб, лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж, О мОзСд 
еОвОиькжР лПТПиіз лПТбжккжХ гСзФйПкміб (еО йСдижбСУмі – іе еОекОпПккяй ТПзбіежміб). 

ДОкі мО лСзОекжзж лСгОмзСбСї ебімкСУмі лиОмкжзО лСгОмзіб / лСгОмзСбСвС ОвПкмО еО 
лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж, еОекОпПкі Ф лСбігСйиПккі, кП йСдФмь аФмж ліггОкі УФйкібФ ижрП 
кО лігУмОбі бігУФмкСУмі лПТбжккжХ гСзФйПкміб. ЙСгОкП лСбігСйиПккя є мОзСд лігУмОбСю 
гия еаПТПдПккя бжмТОм (бзиюпОюпж бжмТОмж Ф еб’яезФ е лТжгаОккяй оіккжХ лОлПТіб / 
зСТлСТОмжбкжХ лТОб) мО/ОаС біг’єйкСвС екОпПккя Са’єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО 
лТжаФмСз (бзиюпОюпж біг’єйкжР нікОкУСбжР ТПеФиьмОм еО СлПТОоіяйж е оіккжйж лОлПТОйж / 
зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж), мО/ОаС лСгОмзСбСвС зТПгжмФ е лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
мО/ОаС УФйж біг’єйкСвС екОпПккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь йжкФижХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) 
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лПТіСгіб аПе кОябкСУмі гСвСбіТкжХ, ТСеТОХФкзСбжХ, лиОмідкжХ мО ікржХ лПТбжккжХ 
гСзФйПкміб, СаСб’яезСбіУмь бПгПккя і еаПТівОккя язжХ лПТПгаОпПкО лТОбжиОйж бПгПккя 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО кОТОХФбОккя лСгОмзФ. 

ЙіУия лСгОккя гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лСбігСйиПккя лТС кПйСдижбіУмь бжбПеПккя 
лПТбжккжХ гСзФйПкміб Ф еб’яезФ е їХ екОХСгдПккяй кО мПТжмСТіяХ, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) 
аСРСбі гії, мО кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ КзТОїкж, 
еОлТСбОгдФємьУя йСТОмСТіР кО лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз сСгС еОекОпПкжХ Ф 
лСбігСйиПккі лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб. 

ЯзсС ліУия лСгОккя лСбігСйиПккя лТС кПйСдижбіУмь бжбПеПккя лПТбжккжХ гСзФйПкміб 
лиОмкжзФ лСгОмзіб / лСгОмзСбСйФ ОвПкмФ УмОкП бігСйС лТС бмТОмФ мОзжХ гСзФйПкміб, мОзжР 
лиОмкжз лСгОмзіб / лСгОмзСбжР ОвПкм еСаСб’яеОкжР лСгОмж гС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ 
лСбігСйиПккя лТС бмТОмФ лПТбжккжХ гСзФйПкміб іе еОекОпПккяй СаУмОбжк мОзСї бмТОмж. 

ЙиОмкжзж лСгОмзіб / лСгОмзСбі ОвПкмж, язі лСгОиж лСбігСйиПккя лТС бмТОмФ лПТбжккжХ 
гСзФйПкміб біглСбігкС гС оьСвС ліглФкзмФ, кП лігиявОюмь лПТПбіТоі зСкмТСиююпжй СТвОкСй 
сСгС еОекОпПкжХ Ф лСбігСйиПккі лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, Ф мСйФ пжУиі ліУия 
еОбПТрПккя гії бСєккСвС УмОкФ. 

ВмТОмО гСзФйПкміб, сС кП лСб’яеОкО е лТСбПгПккяй кО мПТжмСТіяХ, кО язжХ бПгФмьУя 
(бПижУя) аСРСбі гії, мО кО мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією мПТжмСТіяХ 
КзТОїкж, аСРСбжХ гіР, кП кОгОє лТОбО лиОмкжзФ лСгОмзіб / лСгОмзСбСйФ ОвПкмФ 
еОУмСУСбФбОмж лСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ. 

ИаСб’яеСз гСбПгПккя бігУФмкСУмі лігУмОб гия еОУмСУФбОккя лСиСдПкь оьСвС ліглФкзмФ 
лСзиОгОємьУя кО зСкмТСиююпжР СТвОк. ЙиОмкжз лСгОмзіб / лСгОмзСбжР ОвПкм, язжР 
аПелігУмОбкС еОУмСУФбОб лСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ, ббОдОємьУя мОзжй, сС ФХжияємьУя біг 
УлиОмж лСгОмзіб, мО кПУП біглСбігОиькіУмь, лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж. 

К ТОеі бігйСбж Ф еОУмСУФбОккі лСиСдПкь оьСвС ліглФкзмФ зСкмТСиююпжР СТвОк кП ліекірП 
СгкСвС йіУяоя е гОмж СмТжйОккя біглСбігкСвС лСбігСйиПккя біг лиОмкжзО лСгОмзіб / 
лСгОмзСбСвС ОвПкмО бжгОє бйСмжбСбОкП ТірПккя іе еОекОпПккяй лігУмОбж мО гСзОеіб мОзСї 
бігйСбж. 

КірПккя зСкмТСиююпСвС СТвОкФ йСдП аФмж СУзОТдПкС б ОгйікіУмТОмжбкСйФ пж УФгСбСйФ 
лСТягзФ. ДС бжкПУПккя СУмОмСпкСвС ТірПккя лС УлТОбі зСкмТСиююпжР СТвОк кП йСдП 
ліггОбОмж УФйкібФ лСзОекжзж лСгОмзСбСї ебімкСУмі, О мОзСд ікіоіюбОмж лТСбПгПккя аФгь-язСї 
лПТПбіТзж лиОмкжзО лСгОмзіб / лСгОмзСбСвС ОвПкмО сСгС лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгіб, 
еОекОпПкжХ Ф біглСбігкСйФ лСбігСйиПккі. 

К лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгОХ, еОекОпПкжХ Ф біглСбігкСйФ лСбігСйиПккі, кП йСдП аФмж 
лПТПвиякФмС Ф аіз еаіиьрПккя УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь е лСгОмзіб і еаСТіб, 
еОгПзиОТСбОкі б лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ еО еОекОпПкі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж, Ф аіз 
еаіиьрПккя УФйж біг’єйкСвС екОпПккя Са’єзмО СлСгОмзФбОккя лСгОмзСй кО лТжаФмСз, 
еОгПзиОТСбОкі б лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ / ТСеТОХФкзОХ еО еОекОпПкі лСгОмзСбі (ебімкі) 
лПТіСгж, Ф аіз еаіиьрПккя УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, 
еОябиПкі б лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіяХ еО еОекОпПкі ебімкі лПТіСгж. 

ЙПТПиіз мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ 
КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, бжекОпОємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
лСТягзФ. 

69.29. ЛФйж лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь, бзиюпПкі гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС зТПгжмФ лТж 
егіРУкПккі СлПТОоіР е лТжгаОккя мСбОТіб, язі Ф лСгОиьрСйФ аФиж екжсПкі (бмТОпПкі) 
бкОУиігСз гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж Ф лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ, кП бзиюпОюмьУя гС 
СаТОХФкзФ УФйж аюгдПмкСвС бігрзСгФбОккя мО еОТОХСбФюмьУя гС УзиОгФ лСгОмзСбСвС 
зТПгжмФ кОУмФлкСвС ебімкСвС (лСгОмзСбСвС) лПТіСгФ гС її лСбкСвС лСвОрПккя. 

69.30. КУмОкСбжмж, сС СапжУиПкі біглСбігкС гС лСиСдПкь УмОммі 252 мО ліглФкзмФ 69.31 
лФкзмФ 69 лігТСегіиФ 10 ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е ТПкмкСї лиОмж 
еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС Ф лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) 
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лПТіСгОХ лСпжкОюпж е 1 збімкя 2022 ТСзФ гС СУмОккьСвС гкя (бзиюпкС) йіУяоя, б язСйФ аФгП 
лТжлжкПкС ОаС УзОУСбОкС бСєккжР УмОк кО мПТжмСТії КзТОїкж, мжйпОУСбС кП УлиОпФюмьУя б 
пОУмжкі СаУявіб вОеФ лТжТСгкСвС бжгСаФмСвС, ОиП кП ТПОиіеСбОкСвС Ф біглСбігкжХ 
лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгОХ, мО еОекОпПкСвС б ОзмОХ лиОмкжзО лСгОмзіб лТС ТФХ 
лТжТСгкСвС вОеФ б вОеСУХСбжсОХ ФпОУкжзО ТжкзФ лТжТСгкСвС вОеФ мО ИлПТОмСТО вОеСУХСбжс 
КзТОїкж еО зОиПкгОТкжР йіУяоь, сС біглСбігОє лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгФ, яз мОзжР, 
сС еОзОпОкжР гС вОеСУХСбжс Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі біглСбігкС гС егіРУкПкжХ 
ИлПТОмСТСй вОеСУХСбжс КзТОїкж ОиСзОоіР евігкС е ТСегіиСй IX КСгПзУФ вОеСУХСбжс (гОиі - 
еОзОпОкжР вОе лТжТСгкжР). ЗОТОХСбОкі мО кП УлиОпПкі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя еО СаУявж 
еОзОпОкСвС вОеФ лТжТСгкСвС Ф біглСбігкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, сС 
лТжлОгОюмь кО лПТіСг, еОекОпПкжР Ф оьСйФ ОаеОоі, кП ббОдОюмьУя лСгОмзСбжй аСТвСй мО 
лігиявОюмь УлиОмі біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС ліглФкзмФ. 

К лПТіСг лСпжкОюпж е 1 збімкя 2022 ТСзФ гС СУмОккьСвС гкя (бзиюпкС) мТПмьСвС 
зОиПкгОТкСвС йіУяоя ліУия лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі лиОмкжзж 
ТПкмкСї лиОмж еСаСб’яеОкі бПУмж б зСдкСйФ СзТПйСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі 
СзТПйжР Саиіз СаУявіб бжгСаФмСвС мО ТПОиіеСбОкСвС вОеФ лТжТСгкСвС, О мОзСд УФй 
кОТОХСбОкжХ мО кП УлиОпПкжХ лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь еО СаУяв бжгСаФмСвС вОеФ лТжТСгкСвС 
б мОзжХ лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгОХ. 

ЛФйО зСрміб ТПкмкСї лиОмж еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, язО Ф бжекОпПкжР лФкзмСй 
257.5 УмОммі 257 оьСвС КСгПзУФ вТОкжпкжР УмТСз лігиявОє УлиОмі, СапжУиюємьУя яз Тіекжоя 
йід бПижпжкСю еОгПзиОТСбОкжХ лиОмкжзСй лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС еО мОзжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) 
лПТіСг мО гСаФмзСй СаУявФ еОзОпОкСвС вОеФ лТжТСгкСвС еО мОзжР УОйжР лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) лПТіСг і УПТПгкьСебОдПкСї ПнПзмжбкСї УмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя 
кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС, ТСеТОХСбОкСї еО мОзжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) 
лПТіСг. 

Дия оіиПР оьСвС ліглФкзмФ ПнПзмжбкО УмОбзО ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж 
гия бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС ТСеТОХСбФємьУя яз лжмСйі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е 
ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС (б ТСеТОХФкзФ кО 
1000 йПмТіб зФаіпкжХ) біглСбігкжХ зОмПвСТіР вОеФ лТжТСгкСвС, бжгСаФмСвС Ф біглСбігкСйФ 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, СапжУиПкі еО нОзмжпкСю оікСю вОеФ лТжТСгкСвС біглСбігкС 
гС лТОбжи, бжекОпПкжХ УмОммПю 252 оьСвС КСгПзУФ, мО е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь ліглФкзмФ 
69.31 лФкзмФ 69 лігТСегіиФ 10 ТСегіиФ XX оьСвС КСгПзУФ. 

ЛПТПгкьСебОдПкО ПнПзмжбкО УмОбзО ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС (еО СаУявСй біглСбігкСї зОмПвСТії вОеФ лТжТСгкСвС, 
бжгСаФмСвС Ф біглСбігкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі) бжекОпОємьУя Ф вТжбкяХ іе 
еОУмСУФбОккяй ПнПзмжбкжХ УмОбСз ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС, ТСеТОХСбОкжХ гия біглСбігкжХ зОмПвСТіР вОеФ лТжТСгкСвС, 
бжгСаФмСвС Ф біглСбігкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі. 

К ТОеі ТПОиіеОоії СаУявіб вОеФ лТжТСгкСвС, еОзОпОкСвС гС вОеСУХСбжс Ф лСгОмзСбжХ 
(ебімкжХ) лПТіСгОХ, лСпжкОюпж е 1 збімкя 2022 ТСзФ гС СУмОккьСвС гкя (бзиюпкС) йіУяоя, б 
язСйФ аФгП лТжлжкПкС ОаС УзОУСбОкС бСєккжР УмОк кО мПТжмСТії КзТОїкж, УФйО лСгОмзСбжХ 
еСаСб’яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС 
СапжУиюємьУя еО лТжкожлСй FIFO (first in – first out) бжХСгяпж е УПТПгкьСебОдПкСї 
ПнПзмжбкСї УмОбзж ТПкмкСї лиОмж еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг мО СаУявФ вОеФ 
лТжТСгкСвС, бжгСаФмСвС Ф мОзСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, сС УлжУФємьУя е аОиОкУФ 
вОеФ, сС еаПТівОємьУя лиОмкжзСй Ф вОеСУХСбжсОХ, мО бжекОпОємьУя яз Тіекжоя йід 
еОекОпПкжйж б ОзмОХ лТС ТФХ лТжТСгкСвС вОеФ б вОеСУХСбжсОХ ФпОУкжзО ТжкзФ лТжТСгкСвС 
вОеФ мО ИлПТОмСТО вОеСУХСбжс КзТОїкж СаУявОйж вОеФ лТжТСгкСвС кО зікПоь мО лСпОмСз 
зОиПкгОТкСвС йіУяоя, сС біглСбігОє лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгФ. 

КСлії Озміб лТС ТФХ лТжТСгкСвС вОеФ б вОеСУХСбжсОХ ФпОУкжзО ТжкзФ лТжТСгкСвС вОеФ мО 
ИлПТОмСТО вОеСУХСбжс КзТОїкж еО лПТіСг, сС біглСбігОє лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгФ, 
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кОгУжиОюмьУя кП ліекірП вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя лСгОмзСбСї гПзиОТОоії е ТПкмкСї лиОмж 
еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб’яезФ б ПиПзмТСккіР нСТйі 
е гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР 
гСзФйПкмССаів" мО "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 

ЛФйО лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС ОаеОоФ рСУмСвС оьСвС ліглФкзмФ, 
лігиявОє УлиОмі лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя 
лСгОмзСбСї гПзиОТОоії еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, б язСйФ бігаФиОУя ТПОиіеОоія мОзСвС 
вОеФ лТжТСгкСвС. 

ЛФйО лСгОмзСбжХ еСаСб’яеОкь е ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС еО СаУявж еОзОпОкСвС мО кП ТПОиіеСбОкСвС вОеФ лТжТСгкСвС, 
язі еОижржижУя Ф вОеСУХСбжсОХ УмОкСй кО СУмОккіР гПкь зОиПкгОТкСвС йіУяоя (бзиюпкС), б 
язСйФ лТжлжкПкС ОаС УзОУСбОкС бСєккжР УмОк кО мПТжмСТії КзТОїкж, лігиявОє УлиОмі 
лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия еОзікпПккя вТОкжпкСвС УмТСзФ лСгОккя лСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії еО лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, б язСйФ бігаФиОУя ТПОиіеОоія мОзСвС вОеФ 
лТжТСгкСвС, ОиП кП ліекірП СУмОккьСвС гкя (бзиюпкС) мТПмьСвС зОиПкгОТкСвС йіУяоя ліУия 
лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж. 

МжйпОУСбС, кО лПТіСг гС СУмОккьСвС гкя (бзиюпкС) йіУяоя, б язСйФ лТжлжкПкС ОаС 
УзОУСбОкС бСєккжР УмОк кО мПТжмСТії КзТОїкж, гия ТСеТОХФкзФ нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії гия 
вОеФ лТжТСгкСвС, біглСбігкС гС бжйСв лФкзмФ 252.8 УмОммі 252 оьСвС КСгПзУФ, Ф ТОеі язсС Ф 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі кП егіРУкюбОиСУя йжмкП СнСТйиПккя ійлСТмкСвС 
лТжТСгкСвС вОеФ, гия ТСеТОХФкзФ нОзмжпкСї оікж ТПОиіеОоії гия вОеФ лТжТСгкСвС Ф мОзСйФ 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, еОУмСУСбФє бПижпжкФ УПТПгкьСї йжмкСї бОТмСУмі 
ійлСТмкСвС лТжТСгкСвС вОеФ еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ, бжекОпПкФ (СапжУиПкФ) оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, еО СУмОккіР лСгОмзСбжР 
(ебімкжР) лПТіСг, Ф язСйФ егіРУкПкС мОзП йжмкП СнСТйиПккя. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТююмьУя кО СаУявж вОеФ лТжТСгкСвС, бжекОпПкі лФкзмСй 
252.24 УмОммі 252 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗСТйж оьСвС лФкзмФ гС лиОмкжзіб ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС еОУмСУСбФюмьУя е ФТОХФбОккяй мОзжХ СУСаижбСУмПР: 

 лиОмкжзж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС 
ебіиькяюмьУя біг лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй біглСбігОиькСУмі еО кПУбСєпОУкП 
бжзСкОккя лСгОмзСбжХ СаСб’яезіб сСгС УлиОмж мО лСгОккя ебімкСУмі е ТПкмкСї лиОмж 
еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС, вТОкжпкжР УмТСз 
бжзСкОккя язжХ лТжлОгОє кО лПТіСг лСпжкОюпж е 24 июмСвС 2022 ТСзФ гС гкя 
кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж “ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж сСгС СУСаижбСУмПР бжекОпПккя ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ”, еО ФйСбж бжзСкОккя 
мОзжХ СаСб’яезіб лТСмявСй СгкСвС йіУяоя е гкя кОаТОккя пжккСУмі еОекОпПкжй 
ЗОзСкСй; 

 лСиСдПккя ліглФкзмФ 69.1 оьСвС лФкзмФ кП лСржТююмьУя кО лСгОмзСбі СаСб’яезж 
сСгС гСмТжйОккя УмТСзіб УлиОмж мО лСгОккя ебімкСУмі е ТПкмкСї лиОмж еО 
зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя вОеФ лТжТСгкСвС, зТій лТжТСгкСвС вОеФ, 
бжекОпПкСвС лФкзмСй 252.24 УмОммі 252 оьСвС КСгПзУФ. 

69.31. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, кО лПТіСг гС СУмОккьСвС гкя (бзиюпкС) йіУяоя, б 
язСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж лСбкіУмю УзОУСбОкС аФгь-язі еОаСТСкж кО егіРУкПккя 
ПзУлСТмФ (бжбПеПккя) вОеФ лТжТСгкСвС еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, лСиСдПккя 
ТСегіиіб IX мО XX оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ 
ожй ліглФкзмСй. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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Дия оіиПР ТПОиіеОоії лСиСдПкь УмОммі 252 оьСвС КСгПзУФ нОзмжпкСю оікСю ТПОиіеОоії гия 
вОеФ лТжТСгкСвС, бжгСаФмСвС б КзТОїкі е 1 УПТлкя 2022 ТСзФ, сС бжгСаФбОємьУя лиОмкжзОйж 
ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ, є 
йОзУжйОиькжР лСзОекжз кждпПкОбПгПкжХ бПижпжк: 

 УПТПгкьСебОдПкО оікО лТжТСгкСвС вОеФ, язжР аФгП лПТПгОкжР/лСУмОбиПкжР 
лиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия бжгСаФбОккя лТжТСгкСвС 
вОеФ Ф біглСбігкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, бжекОпПкО Ф гСвСбСТОХ 
зФлібиі-лТСгОдФ лТжТСгкСвС вОеФ е ЗАК "ЗОнмСвОе КзТОїкж", ФзиОгПкжХ еО 
ТПеФиьмОмСй еОзФлібиі лТжТСгкСвС вОеФ биОУкСвС бжгСаФмзФ кО СТвОкіеСбОкжХ 
мСбОТкжХ ТжкзОХ аПе ЙДВ, Ф вТжбкяХ еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ. ИТвОкіеСбОкжР 
мСбОТкжР ТжкСз, кО язСйФ бігаФижУя мСТвж е зФлібиі-лТСгОдФ лТжТСгкСвС вОеФ ЗАК 
"ЗОнмСвОе КзТОїкж" еО біглСбігкжР лПТіСг мО ЗАК "ЗОнмСвОе КзТОїкж" еО ФпОУмю кП 
йПкрП кід гбСХ лТСгОбоіб еО мСТвСбПиькФ УПУію, гС 5 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО 
лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, лСгОюмь гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, мО оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС нСТйФє мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС 
ТСебжмзФ, еОбіТПкі Ф бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ зСлії гСвСбСТіб, 
бжзСкОккя язжХ лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС (Ф ТОеі язсС УмТСз бжзСкОккя гСвСбСТФ 
лПТПбжсФє Сгжк лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг) бігаФиСУя Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) 
лПТіСгі; 

 УПТПгкьСебОдПкО оікО лТСгОдФ лТжТСгкСвС вОеФ, язжР аФгП 
лПТПгОкжР/лСУмОбиПкжР лиОмкжзОйж ТПкмкСї лиОмж еО зСТжУмФбОккя кОгТОйж гия 
бжгСаФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ Ф біглСбігкСйФ лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгі, сС 
УзиОиОУя еО ТПеФиьмОмОйж мСТвіб кО СТвОкіеСбОкжХ мСбОТкжХ ТжкзОХ, еО лПТіСг е 
лПТрСвС лС СУмОккіР гПкь йіУяоя, сС лПТПгФє лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгФ, аПе 
ЙДВ, Ф вТжбкяХ еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ (зТій ЗАК "ЗОнмСвОе КзТОїкж"; юТжгжпкжХ 
СУіа, єгжкжй еОУкСбкжзСй (ОзоіСкПТСй, ФпОУкжзСй) язжХ є ЗАК "ЗОнмСвОе 
КзТОїкж"; юТжгжпкжХ СУіа, зСкмТСиькжР лОзПм ОзоіР язжХ кОиПджмь ЗАК "ЗОнмСвОе 
КзТОїкж" (пОУмзО ЗАК "ЗОнмСвОе КзТОїкж" Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ УмОкСбжмь 50 
ОаС аіиьрП бігУСмзіб). МСбОТкі аіТді, сС йОюмь иіоПкеію біглСбігкС гС пжккСвС 
еОзСкСгОбУмбО, гС 5 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, 
лСгОюмь еОбіТПкі Ф бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ бігСйСУмі лТС ФзиОгПкі 
мО бжзСкОкі лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС (Ф ТОеі язсС УмТСз бжзСкОккя гСвСбСТФ 
лПТПбжсФє Сгжк лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг) гСвСбСТж Ф лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) 
лПТіСгі гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, мО оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС нСТйФє мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, іе еОекОпПккяй УмСТік, СаУявФ 
ТПОиіеОоії, оікж мО УмТСзФ гії зСдкСвС гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС Ф лСгОмзСбСйФ 
(ебімкСйФ) лПТіСгі; 

 оікО лТжТСгкСвС вОеФ, бжекОпПкО яз УПТПгкє ОТжнйПмжпкП екОпПккя мОзжХ 
бПижпжк: 

o УПТПгкьСОТжнйПмжпкО оікО UA VTP Gas price кО ФйСбОХ лПТПгСлиОмж 
"advanced payment" (кОУмФлкжР йіУяоь, MaH), сС ТСеТОХСбФємьУя яз 
УПТПгкьСОТжнйПмжпкП екОпПккя йід оікОйж "Bid" мО "Ask", СлФаиізСбОкжйж Ф 
ебімі Argus European Natural Gas ліг еОвСиСбзСй "Ukraine Market Information 
and Prices" еО лПТіСг е лПТрСвС лС СУмОккіР гПкь йіУяоя, сС лПТПгФє 
лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгФ, аПе ЙДВ, Ф вТжбкяХ еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ 
(гОкі ебімФ Argus European Natural Gas ЗАК "ЗОнмСвОе КзТОїкж" гС 5 пжУиО 
йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, лСгОє гС 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ 
лСиімжзФ, мО оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС нСТйФє мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ); 
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o УПТПгкьСОТжнйПмжпкО оікО UA VTP Gas Price (кОУмФлкжР йіУяоь, MaH), сС 
ТСеТОХСбФємьУя яз УПТПгкьСОТжнйПмжпкП екОпПккя йід оікОйж "Bid" мО 
"Ask", СлФаиізСбОкжйж Ф ебімі ICIS European Spot Gas Market ліг еОвСиСбзСй 
"UA VTP Gas Price Assessment" еО лПТіСг е лПТрСвС лС СУмОккіР гПкь йіУяоя, 
сС лПТПгФє лСгОмзСбСйФ (ебімкСйФ) лПТіСгФ, аПе ЙДВ, Ф вТжбкяХ еО 1000 
йПмТіб зФаіпкжХ (гОкі ебімФ ICIS European Spot Gas Market ЗАК "ЗОнмСвОе 
КзТОїкж" гС 5 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, 
лСгОє гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, мО оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС нСТйФє 
мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ). 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС нСТйФє мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ 
ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, гС 10 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, 
ТСейісФє кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі Ф УлПоіОиькСйФ ТСегіиі лСзОекжзж, бжекОпПкі ожй 
ліглФкзмСй, мО нОзмжпкФ оікФ ТПОиіеОоії лТжТСгкСвС вОеФ, бжекОпПкФ еО 1000 йПмТіб зФаіпкжХ 
Ф кОоіСкОиькіР бОиюмі КзТОїкж, і кОгОє ікнСТйОоію лТС мОзФ нОзмжпкФ оікФ оПкмТОиькСйФ 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ. 

Дия оіиПР еОУмСУФбОккя лФкзмФ 252.20 УмОммі 252 оьСвС КСгПзУФ нОзмжпкО оікО 
лПТПТОХСбФємьУя еО СніоіРкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж УмОкСй кО 1 пжУиС 
йіУяоя, кОУмФлкСвС еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй. 

ЗСТйж оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТююмьУя кО СаУявж лТжТСгкСвС вОеФ, бжекОпПкі лФкзмСй 
252.24 УмОммі 252 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі ПзУлСТмФ (бжбПеПккя) еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж вОеФ лТжТСгкСвС, 
бжгСаФмСвС Ф лСгОмзСбжХ (ебімкжХ) лПТіСгОХ лСпжкОюпж е 1 збімкя 2022 ТСзФ, язжР 
еОУбігпПкС кОиПдкС СнСТйиПкСю йжмкСю гПзиОТОоією, язО гС 5 пжУиО йіУяоя, кОУмФлкСвС 
еО йіУяоПй йжмкСвС СнСТйиПккя, кОгОємьУя оПкмТОиькжй йжмкжй СТвОкСй 
зСкмТСиююпСйФ СТвОкФ, Ф кОУмФлкжХ еО лСгОмзСбжй (ебімкжй) лПТіСгСй, Ф язСйФ мОзжР вОе 
аФб бжгСаФмжР, лиОмкжз ТПкмкСї лиОмж еСаСб'яеОкжР ліУия СнСТйиПккя йжмкСї гПзиОТОоії Ф 
УмТСз, бжекОпПкжР гия йіУяпкСвС лСгОмзСбСвС (ебімкСвС) лПТіСгФ, лСгОмж ФмСпкююпФ 
(ФмСпкююпі) лСгОмзСбФ гПзиОТОоію, Ф язіР еаіиьржмж УФйФ лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь е 
ТПкмкСї лиОмж кО УФйФ лПТПбжсПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО СаУявж ПзУлСТмСбОкСвС вОеФ 
лТжТСгкСвС, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС бжйСв лФкзмФ 252.8 УмОммі 252 оьСвС КСгПзУФ, кОг 
УФйСю лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь еО біглСбігкжР лСгОмзСбжР (ебімкжР) лПТіСг, Ф язСйФ мОзжР 
вОе аФб бжгСаФмжР, аПе еОУмСУФбОккя рмТОнкжХ УОкзоіР мО лПкі. ЛФйО УОйСУміРкС 
гСкОТОХСбОкжХ лиОмкжзСй ТПкмкСї лиОмж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь лігиявОє УлиОмі Ф УмТСзж, 
бжекОпПкі УмОммПю 57 оьСвС КСгПзУФ. 

69.32. К лСТягзФ мО еО нСТйСю, бУмОкСбиПкжйж евігкС е лФкзмСй 69.5 УмОммі 69 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж, гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСгОмзСбФ лСиімжзФ, кПаОкзібУьзі кОгОбОпі лиОмідкжХ лСУиФв, ПйімПкмж 
ПиПзмТСккжХ вТСрПР еСаСб'яеОкі лСгОмж лСбігСйиПккя лТС бігзТжммя сСгС ТОХФкзіб / 
ПиПзмТСккжХ вОйОкоіб, кП еОзТжмжХ кО гПкь кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС 
лиОмідкжХ лСУиФв" (гОиі Ф оьСйФ лФкзмі - ЗОзСк) і бігзТжмжХ лиОмкжзОй лСгОмзіб, бжекОпПкжй 
лФкзмСй 69.1 УмОммі 69 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

МОзі лСбігСйиПккя йОюмь аФмж лСгОкі лТСмявСй СгкСвС йіУяоя е гкя лТжлжкПккя ОаС 
УзОУФбОккя бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж. ЙіУия УлижбФ мОзСвС 
УмТСзФ егіРУкПккя бжгОмзСбжХ СлПТОоіР еО ТОХФкзСй лиОмкжзО лСгОмзіб / ПиПзмТСккжй 
вОйОкоПй, бігзТжмжй гС гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй, гСебСияємьУя, еО ФйСбж 
СмТжйОккя лСбігСйиПккя біглСбігкСвС зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС беяммя ТОХФкзФ / 
ПиПзмТСккСвС вОйОкоя кО Саиіз Ф зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ. К ТОеі кПлСгОккя Ф мОзжР УмТСз 
лСбігСйиПккя лТС бігзТжммя еОекОпПкСвС ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя ббОдОємьУя, сС 
кПаОкзібУьзжР кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв / ПйімПкм ПиПзмТСккжХ вТСрПР е гкя кОаТОккя 
пжккСУмі ЗОзСкСй ТСелСпОб егіРУкПккя бжгОмзСбжХ СлПТОоіР еО ТОХФкзСй лиОмкжзО 
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лСгОмзіб / ПиПзмТСккжй вОйОкоПй гС СмТжйОккя лСбігСйиПккя біглСбігкСвС 
зСкмТСиююпСвС СТвОкФ лТС беяммя ТОХФкзФ / ПиПзмТСккСвС вОйОкоя кО Саиіз Ф 
зСкмТСиююпжХ СТвОкОХ. ЯзсС лТСмявСй еОекОпПкСвС УмТСзФ ТОХФкСз / ПиПзмТСккжР 
вОйОкПоь аФгП еОзТжмС, гСУмОмкій є кОлТОбиПккя лСбігСйиПккя лТС еОзТжммя ТОХФкзФ / 
ПиПзмТСккСвС вОйОкоя Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі лФкзмСй 69.2 УмОммі 69 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж. 

69.33. МжйпОУСбС, е 1 аПТПекя 2022 ТСзФ, кП кОТОХСбФємьУя мО кП УлиОпФємьУя єгжкжР 
лСгОмСз пПмбПТмСї вТФлж е лиСсі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь мО/ОаС еПйПиь бСгкСвС 
нСкгФ, сС лПТПаФбОє Ф биОУкСУмі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мСбОТСбжТСакжзО ОаС кОгОкО 
РСйФ Ф зСТжУмФбОккя, Ф мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ СТПкгж, Ф лСгОмзСбжХ лПТіСгОХ, зСиж кО 
мПТжмСТіяХ, кО язжХ ТСемОрСбОкі мОзі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі Фвіггя мО/ОаС еПйиі бСгкСвС 
нСкгФ, бПгФмьУя аСРСбі гії ОаС мПТжмСТії мжйпОУСбС СзФлСбОкі еаТСРкжйж нСТйФбОккяйж 
КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії, гС гОмж еОбПТрПккя кО мОзжХ мПТжмСТіяХ ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС 
мжйпОУСбСї СзФлОоії КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією. 

Дія оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТюємьУя кО еПйПиькі гіиякзж, ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ, кО 
язжХ бПгФмьУя Озмжбкі аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбО СзФлОоія КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією 
еОбПТрПкі гС 1 мТОбкя 2022 ТСзФ. 

ДОмж лСпОмзФ мО еОбПТрПккя ОзмжбкжХ аСРСбжХ гіР ОаС мжйпОУСбСї СзФлОоії 
бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС гОкжХ ЙПТПиізФ мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії 
ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією. 

ЙПТПиіз мПТжмСТіР, кО язжХ бПгФмьУя (бПижУя) аСРСбі гії ОаС мжйпОУСбС СзФлСбОкжХ 
КСУіРУьзСю ЛПгПТОоією, бжекОпОємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
лСТягзФ. 

ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж, язі гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ 
КзТОїкж сСгС ебіиькПккя біг УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, лиОмж еО еПйию мО лСгОмзФ кО 
кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО екжсПкП пж лСрзСгдПкП кПТФХСйП 
йОРкС" еОгПзиОТФбОиж б лСгОмзСбіР ебімкСУмі еО 2022 мО/ОаС 2023 ТСзж лСгОмзСбі 
еСаСб'яеОккя е єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж е лиСс еПйПиькжХ гіиякСз, сС 
ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТіяХ, бжекОпПкжХ ожй ліглФкзмСй, йОюмь лТОбС бігзСТжвФбОмж 
кОТОХСбОкі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж еО лПТіСг аПТПеПкь 
2022 ТСзФ - 2023 Тіз рияХСй лСгОккя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, ФмСпкююпжХ 
лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР еО біглСбігкжР лПТіСг. 

К ТОеі язсС лСгОмСз, бжекОпПкжР ОаеОоСй лПТржй оьСвС ліглФкзмФ, кОТОХСбОкС, ОиП кП 
УлиОпПкС мО кП бігзСТжвСбОкС лиОмкжзСй лСгОмзіб рияХСй лСгОккя ФмСпкююпжХ 
лСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР еО біглСбігкжР лПТіСг, мС бжекОпПкі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя кП 
ббОдОюмьУя лСгОмзСбжй аСТвСй мО лігиявОюмь ОкФиюбОккю. 

ОмТОнкі УОкзоії мО лПкя, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй, еО лПТіСг лСпжкОюпж е 1 аПТПекя 2022 
ТСзФ гС гОмж кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС ебіиькПккя біг УлиОмж 
ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, лиОмж еО еПйию мО лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг 
еПйПиькСї гіиякзж, еО екжсПкП пж лСрзСгдПкП кПТФХСйП йОРкС" кП еОУмСУСбФюмьУя (кП 
кОТОХСбФюмьУя), О еОУмСУСбОкі (кОТОХСбОкі) лігиявОюмь ОкФиюбОккю. 

ЙиОмкжзж єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж йОюмь лТОбС бігзСТжвФбОмж кОТОХСбОкі еО 
біглСбігкі йжкФиі лСгОмзСбі (ебімкі) лПТіСгж лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя е єгжкСвС лСгОмзФ 
пПмбПТмСї вТФлж е лиСс еПйПиькжХ гіиякСз, язі ліУия кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж 
сСгС ебіиькПккя біг УлиОмж ПзСиСвіпкСвС лСгОмзФ, лиОмж еО еПйию мО лСгОмзФ кО кПТФХСйП 
йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї гіиякзж, еО екжсПкП пж лСрзСгдПкП кПТФХСйП йОРкС" 
бжекОкі мОзжйж, сС лПТПаФбОюмь Ф зСкУПТбОоії (еО лПТіСг лПТПаФбОккя еПйПиькжХ гіиякСз Ф 
зСкУПТбОоії) мО/ОаС еОаТФгкПкі бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж (еО лПТіСг, зСиж еПйПиькі 
гіиякзж аФиж еОаТФгкПкі бжаФХСкПаПелПпкжйж лТПгйПмОйж). 
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КіпкО УФйО єгжкСвС лСгОмзФ пПмбПТмСї вТФлж бжекОпОємьУя лТСлСТоіРкС гС зіиьзСУмі 
йіУяоіб, зСиж лиСсі еПйПиькжХ гіиякСз (еПйПиькжХ пОУмСз (лОїб), бжекОпПкі ожй ліглФкзмСй, 
лігиявОиж СлСгОмзФбОккю єгжкжй лСгОмзСй. 

69.34. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, ббПгПкСвС КзОеСй 
ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ 
№ 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж 
"ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, лС 31 вТФгкя 
ТСзФ, б язСйФ лТжлжкПкС ОаС УзОУСбОкС бСєккжР УмОк, гС ТірПкь УіиьУьзжХ, УПижскжХ, 
йіУьзжХ ТОг, біРУьзСбжХ ОгйікіУмТОоіР ОаС біРУьзСбС-ожбіиькжХ ОгйікіУмТОоіР сСгС 
бУмОкСбиПккя УмОбСз мО ліиьв е йіУоПбжХ лСгОмзіб мО/ОаС еаСТіб мО/ОаС ТірПкь лТС 
бкПУПккя ейік гС мОзжХ ТірПкь кП еОУмСУСбФюмьУя бжйСвж ліглФкзмФ 4.1.9 лФкзмФ 4.1 мО 
лФкзмФ 4.5 УмОммі 4, ліглФкзміб 12.3.3, 12.3.4 і 12.3.7 лФкзмФ 12.3, ліглФкзмФ 12.4.3 лФкзмФ 12.4 
мО лФкзмФ 12.5 УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ мО ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОУОгж гПТдОбкСї 
ТПвФиямСТкСї лСиімжзж Ф УнПТі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі", пОУмжкж пПмбПТмСї УмОммі 15 ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС гСУмФл гС лФаиіпкСї ікнСТйОоії", ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ гСлСйСвФ 
УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя". 

70. ИУСаж, гС язжХ еОУмСУСбФюмьУя бжйСвж УмОммі 441 оьСвС КСгПзУФ, блПТрП лСгОюмь 
лСбігСйиПккя лТС УмТФзмФТФ биОУкСУмі мО зікоПбжХ аПкПніоіОТкжХ биОУкжзіб ОаС 
лСбігСйияюмь зСкмТСиююпжР СТвОк лТС лТжекОпПккя ФлСбкСбОдПкСвС аОкзФ біглСбігкС гС 
бжйСв лФкзмФ 441.3 УмОммі 441 оьСвС КСгПзУФ Ф лСбігСйиПккі еО лПТржР ебімкжР (лСгОмзСбжР) 
збОТмОи, язжР ТСелСпжкОємьУя 1 Уіпкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ТСзСй, Ф язСйФ лТжлжкПкС ОаС 
УзОУСбОкС бСєккжР УмОк, ббПгПкжР КзОеСй ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС 
УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 
июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX". 

71. ИУСаж, язі є ФлТОбжмПияйж ОаС ОгйікіУмТОмСТОйж мТОУміб мО гС язжХ еОУмСУСбФюмьУя 
бжйСвж УмОммі 442 КСгПзУФ, блПТрП лСгОюмь лСбігСйиПккя лТС ФзиОгПккя мО лТжлжкПккя 
гСвСбСТіб лТС ФлТОбиіккя ОаС ОгйікіУмТФбОккя мТОУмФ біглСбігкС гС лФкзмФ 442.2 УмОммі 442 
оьСвС КСгПзУФ лТСмявСй 180 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС 
УмОкФ, ббПгПкСвС КзОеСй ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 
24 июмСвС 2022 ТСзФ № 64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ 
ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 
2102-IX. 

Президент Уйраїни В. ЯНУКОВИЧ 
м. Київ 
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